Com Fer de la Lectura una Aventura

(i no una tortura!)

Juanjo Fernández
presentació
Es tracta d’una xerrada que a partir d’algunes realitats més o menys “catastròfiques”
proporciona elements per a la reflexió sobre la lectura en els nostres fills, especifica uns quants
errors a evitar i proposa diverses estratègies per animar la lectura en diverses edats. La
xerrada té una durada d’una hora, i s’imparteix amb el suport d’una dinàmica presentació amb
PowerPoint. En la xerrada s’inclouen la lectura de diversos fragments i moltes anècdotes i referències
a tot tipus de llibres. També es lliuren alguns materials perquè pares i mares els puguin fer servir de
forma immediata.

guió
1. PERÒ...

QUÈ PASSA AMB LA LECTURA?

•

La lectura que fa por però “queda bé”

•

En què quedem: llegeixen o no llegeixen? (una mica –molt poca- estadística)

•

Els enemics de la lectura: ídols amb peus de fang

2. LLEGIM,

QUE HI HA BONES NOTÍCIES!

•

Des de sempre, llegir és una passada! (grans moments de la lectura a la Història)

•

La Força de la lectura ens acompanya amb tot el seu poder! (molts motius per llegir)

3. COM

FER DE LA LECTURA... UNA TORTURA?

•

Mètodes infal.libles per fer que els nostres fills... NO vulguin llegir!

•

Estem trepitjant els Drets del Lector?

4. U N V A D E M È C U M D E R E C O N S T I T U E N T S
(tota mena de recursos i estratègies)

PER FER UNA LECTURA ROBUSTA!

Un lema: Primum, nil nocere -“abans que res, no fer mal”(el lema del socorrista, ideal per a mares i pares que volen animar a la lectura)


Coherentine (siguem nosaltres els primers en llegir)



Entusiasmaton (comuniquem-los el nostre entusiasme pel que llegim)



Cuentinit (un conte cada nit, al peu del llit)



Altavox (la lectura en veu alta)



Descoberten (descobrim-los temes, llibres, autors... i deixem que ens els descobreixin)



Suggerina (suggerim llibres, no els imposem)



Tothoriarreu (llegim on sigui i en tot moment)

... i encara algun més, com per omplir tota una farmaciola!
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