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Hola famílies, 

Alguns de vosaltres ens heu demanat llibres per llegir després d’haver acabat el que 

us vam donar a l’escola o per variar una mica de lectura més sistemàtica. 

Aquí us hem afegit aquests enllaços que s’assemblen al que ja teníeu a casa i que us 

poden ajudar a continuar amb la lectura del dia a dia.  

Però també us enviem una sèrie de recomanacions: 

-Tingueu en compte que cal que els vostres fills i filles vagin adquirint el ritme de 

lectura i escriptura i que a poc a poc el vagin perfeccionant. Però és molt important 

que ho facin com un estímul i no com una obligació. 

- Ajudeu-los a buscar la lectura que més els agradi. I aquella amb la que ells i elles 

es sentin còmodes. Una mica de dificultat pot resultar interessant, molta pot 

resultar frustrant. 

- Els enllaços que us hem enviat us poden ajudar amb la lectura del dia a dia, però si 

el nen o nena escull qualsevol altra text per llegir, endavant!!! No poseu límits!!! 

Ajudeu-los encara que sigui lletra d’impremta d’un diari, una revista, una recepta de 

cuina, llibres dels germans grans...tot es transforma en una lectura vivencial i molt 

més enriquidora personalment. 

- Important també és parlar amb ells. Sempre que tingueu ocasió cal mantenir 

conversa sobre el que es viu. Deixeu-los que s’expliquin, escolteu-los, així treballeu 

l’atenció i l’escolta. Parleu vosaltres també, enriquireu el seu vocabulari, les seves 

expressions i les estructures de llenguatge. 
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- No oblideu de llegir-los contes.  Llegir en veu alta ensenya el mecanisme de 

lectura, pauses, entonació... 

- Treballeu la consciència fonològica, buscant paraules curtes i llargues, paraules 

que comencen amb ... o que porten la lletra.... no sempre cal agafar el llapis. 

- Jugueu a construir frases amb una paraula en concret o lliurement. Ajudeu-los 

amb exemples. 

- Busqueu activitats significatives d’escriptura, que tinguin una raó de ser per ells i 

elles: escriure un mail per un amic o amiga, escriure un missatge per algun familiar i 

ensenyar-lo per whatsapp, fer una llista de desitjos o de compra, enviar una carta 

per correu.... 

-Sobretot feu un acompanyament respectant el seu ritme i tenint en compte les 

circumstàncies actuals que no ajuden gaire a establir un entorn tranquil i de 

relaxació per a la lectura. 

Cal ser molt curosos i procurar que no s’arribi a la frustració i angoixa a causa de la 

lectura. 

ÀNIMS A TOTS VOSALTRES PARES I MARES QUE ESTEU AL COSTAT DELS 

VOSTRES INFANTS EN TOT AQUEST PROCÉS.  

LA RECOMPENSA RESULTA MOLT GRATIFICANT !!! 

 


