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Llegir per Créixer
Com fer del teu fill un bon lector

DOSSIER

LLEGIR PER CRÉIXER

LLEGIR PER CRÉIXER és una conferencia que pretén donar les eines essencials a pares i mares perquè converteixin els seus fills en uns bons lectors.
En la nostra societat del coneixement, la capacitat lectora
pot esdevenir clau per a la formació personal i profesional
de les persones.
Aquests hàbits lectors no sempre són fàcils d´assolir:
Una societat poc lectora; aules massificades; desinterés
dels pares; poca predisposició per part de l´infant…

A la conferencia LLEGIR PER CRÉIXER enumerarem les principals eines de què disposen els pares per aconseguir que els seus fills es converteixin en uns bons lectors.

FITXA TÈCNICA

DIRIGIDA A
-Pares i mares amb ﬁlls en edat escolar.
-Personal docent.
-Agents culturals

DURACIÓ
60 m.

REQUISITS TÈCNICS
Projector

A CÀRREC DE
Joan de Boer, llicenciat en Filologia Catalana per
la Universitat de Girona i Màster en Promoció de
la Lectura a la Universitat de Barcelona.
Escriptor i especialista en ac1vitats de dinamització lectora.
Treballa habitualment en biblioteques i altres equipaments
culturals realitzant ac1vitats de narració oral, clubs de lectura, tallers d´escriptura, conferències i cursos de formació.
www.joandeboer.cat

DESENVOLUPAMENT

1 – PRESENTACIÓ

2— EL DECÀLEG
I- Família lectora
II- Explicar Contes
III- Llegir Plegats
IV- Triar el Llibre
V- Biblioteca Infan1l
VI- Visitar la Biblioteca
VII- Ac1vitats Culturals
VIII- Escriure
IX- Animació a la Lectura
X- No Llegir

4 – BIBLIOGRAFIA BÀSICA

5 – TORN DE PREGUNTES

IMATGES

“Llegir per créixer” AMPA Agustí Guifré de Sant Gregori, Mai. 2016

“Llegir per créixer” biblioteca Vapor Badia de Sabadell, Oct. 2016

“Llegir per créixer” biblioteca de Ciutadella, Nov. 2016

BIBLIOGRAFIA

ANIMACIÓ LECTORA_Activitats
Aller, Carlos “Estrategias lectoras. Juegos que animan a leer” Marfil
Nuño, Fran “Manual de técnicas de animación a la lectura” Berenice
Sarto, María Montserrat “Animación a la lectura” SM
ESCRIPTURA
-Berbel, Esmeralda “Taller de escritura creativa para ninos y adolescentes” Alba
-Kohan, Silvia Adela “Taller de escritura” Diseño Editorial
-Rodari, Gianni “Gramàtica de la fantasia” Proa
LECTURA
-Centelles, Jaume “La biblioteca, el cor de l´escola” Rosa Sensat
-Pennac, Daniel “Com una novel.la” Empúries
-Teixidor, Emili “La lectura i la vida” Columna
LITERATURA INFANTIL
Colomer, Teresa “Introducción a la literatura infantil y juvenil” Síntesis
Garralón, Ana “150 libros infantiles para leer y releer” CEGAL
Molist, Pep “Dins el mirall: la literatura infantil y juvenil explicada als adults” Graó
MANUAL FILLS LECTORS
Girbés, Joan Carles “Llegir per créixer” Bromera
Oya, Milagros “Cómo hacer de tu hijo un lector” Espasa
Portell, Joan “M´agrada llegir: com fer els teus fills lectors” Ara llibres
NARRACIÓ ORAL
-Bryant, Sara C. " Com explicar contes" Biblària
-Isbell, Rebeca i Raines, Shirley C. "El arte de contar cuentos a los niños" Oniro
-Montero, Beatriz " Los secretos del cuentacuentos" CCS
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