la nostra Biblioteca. Hi ha des de llibres
sobre l’embaràs, a massatges per a bebès,
l’alimentació,

El Racó dels Pares
Per dur a terme tot aquest procés
d’aprenentatge, des de la Biblioteca

els

problemes

l’adolescència… i tot allò relacionat amb
l’educació dels vostres fills. Al Racó dels
Pares també hi ha una selecció de DVDs i

us volem facilitar la feina i per això

CDs adreçats als infants menors

us presentem algunes propostes:

de 4 anys.





SÓC UN BON LLIBRE!
Es tracta d’una sèrie de llibres que han estat recomanats pel Mussol Lector (un

de

Pare,
mare:
llegim?

EL MÓN DELS CONTES
Animar a la lectura
també és cosa de
mares i pares

Hi trobareu reculls de contes
per a explicar als més petits.

grup de professionals que
treballem a les biblioteques

HORARI

públiques de la provincia de Lleida).

DILLUNS

Si no sabeu què poden llegir els vostres fills, ajudeu-los a buscar els

Matí

llibres que porten el mussol al llom
del llibre. Us els recomanem!



Tarda

EL RACÓ DELS PARES

TANCAT

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

de 10

de 10

de 10

de 10

de 10

a 13'30 a 13'30 a 13'30 a 13'30 a 13'30

de
15'30

de
de
15'30 de 15'30 15'30

a 20

a 20

a 20

a 20

TANCAT

TANCAT

BIBLIOTECA MARGARIDA DE MONTFERRAT

És una petita selecció de llibres

Carrer del Miracle, 23

adreçats als pares i mares que po-

25600 BALAGUER



dreu trobar a la secció Infantil de
@

973 44 34 10

biblioteca@balaguer.cat

Recomanacions bàsiques

Pautes per afavorir la lectura:




gustos als nens.


Crear un ambient adequat per a la





Explicar-los
perquè

familia.

se



i
adults

tots



L’ideal és fer co-

amb

animar-los

Llegir una pàgina cadascú de forma



Posar a l’abast dels fills llibres de

a

comparteixin

que
les

seves impressions.

mare i l’altra l’infant).

sou a la vora dels inaneu

mentaris plegats i

alternativa (una pàgina el pare o la

que

No examinar ni fer preguntes
sobre els llibres que han llegit.

sentin

els llibres.

pares,

Acompanyar els fills a les llibreels llibres que van mirant.

contes

atrets per la lectura i

Mares,

fants:



ries i a la biblioteca i comentar

és un mètode eficaç

tors s’ha de fer, sens dubte, a la

aquells

premi.

noies.

responsabilitat: la creació de lec-

familiars

lectura sigui sempre un

No fer comparacions entre els fills
litats d’altres nois i

nens i nenes a llegir però això no



ta, sinó el contrari, que la

d’una mateixa família o amb les habi-

L’escola s’encarrega d’ensenyar els
exclou el cercle familiar de la seva

càstig davant d’una malife-

Deixar un espai perquè els infants
deixin els seus llibres.



No convertir la lec-

tura en una activitat de

lectura.

Introducció:

No voler imposar els nostres



És important que ens vegin llegir

diferents gèneres literaris (poesia,

a nosaltres. Difícilment podrem

narrativa, còmic…).

aficionar a ningú a una cosa per la

No obligar a llegir ni imposar càstigs

qual nosaltres no demostrem cap

aficionar els infants

si no es llegeix.

interès … i això sí que depèn de

a llegir perquè cada



infant és un petit

bre si no agrada. Canvieu-lo

compte, no hi ha fórmules màgiques per

univers… però tot i així us donem unes pautes:



No obligar a llegir un lli-

per un altre.

nosaltres!.

