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Hi ha moltes propostes online per gaudir de la
lectura mentre aprenen: activitats per aprendre
llegint, per treballar determinades obres, per
millorar la fluïdesa...
Alguns bons exemples:
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Recomanacions de lectures. Lecxit. Fundació Jaume Bofill.
CENTELLES, J. Llegir amb els fills i filles: qüestió de confiança, generositat i
paciència. Lecxit. Fundació Jaume Bofill.
Llegim? Campanya per a motivar la lectura en família. Fundació Bromera.

Programa biblioteca escolar "puntedu"
Nodes de la Xarxa de Biblioteques Escolars de Catalunya
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