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L’estiu és un període llarg que es considera com una aturada, un descans, 
una pausa educativa, però hi ha habilitats que convé continuar practicant 

per anar progressant en els aprenentatges. És el que passa amb la lectura: 
Si no es practica, no s’avança.

Orientacions per a pares i mares 



Per gaudir de la lectura, passar bones estones, emocionar-se amb el que ens 
expliquen les històries i seguir avançant en la comprensió del món que ens envolta, 
els pares i mares podeu fer algunes accions senzilles, com les següents:

És probable que al lloc 
on aneu de vacances 
hi hagi una biblioteca 
a prop. Visiteu-la amb 
els vostres fi lls per 
agafar en préstec llibres, 
revistes especialitzades 
i documents dels temes 
que els interessin. Si al 
lloc on estiuegeu no hi 
ha biblioteca, bibliobús, 
bibliopiscina o biblioplatja, 
llavors no us oblideu de 
carregar el lector de llibres 
electrònics o d’incloure 
alguns llibres a la maleta. 

Negocieu amb els 
vostres fi lls una rutina 
que combini la lectura en 
paper amb les activitats 
al voltant de les pantalles 
(ordinador, televisió o 
altres dispositius digitals). 
Una de cada, 
per exemple.

Sigueu un model. 
Assigneu-vos també 
cada dia una estona per 
llegir aquelles novel·les 
o assaigs que teniu 
pendents. Que us vegin 
amb un llibre a la mà 
és una bona manera 
d’encomanar el gust per 
la lectura. Els infants 
aprenen per imitació.

Animeu-los a escriure 
postals als amics, als avis 
o altres familiars que es 
trobin lluny.

Ensenyeu-los cançons 
de quan vosaltres éreu 
petits. Les cançons 
infantils que cantàveu 
són divertides, expliquen 
històries esbojarrades 
(Mireu allà dalt, en els 
estels què hi ha...) i tenen 
rimes que ajuden a 
escoltar i recordar sons 
i paraules i, de retruc, 
a aprendre a llegir. 

Jugueu al «Veig, veig» 
o a «De l’havana ha vingut 
un vaixell carregat de 
paraules que comencen 
per...» i totes les variables 
que us pugueu imaginar, 
depenent de l’edat dels 
vostres fi lls.

És probable que al lloc 



La idea és que la lectura formi 
part de la diversió, convertint 
aquests moments en un joc. 

Expliqueu contes, 
contes coneguts o contes 
inventats. Les aventures 
narrades pels pares solen 
ser històries fascinants 
que embadaleixen els 
infants i que produeixen 
un efecte extraordinari 
sobre la seva ment. Un 
bon moment per a la 
narració és abans d’anar 
a dormir. 

Procureu que llegeixin 
llibres diferents, en 
silenci o en veu alta, 
i converseu sobre els 
temes que planteja la 
lectura. Fer-li preguntes 
els ajudarà a parlar millor 
i a entendre el relat.

Inicieu un diari de 
vacances familiar. 
Proveïu-vos d’una 
llibreta nova i ben 
bonica. Busqueu un 
títol que recordi que 
allà s’escriuran totes 
les coses divertides, 
emocionants i curioses 
que us passin durant 
l’estiu. Pot ser el menú 
del restaurant on heu 
fet alguna celebració, 
el relat d’una passejada 
amb bicicleta, la visita 
al museu o fi ra local, les 
normes d’un joc de cartes 
que us heu inventat, 
la ressenya d’una 
pel·lícula, etc.

Si feu una excursió, 
compartiu la recerca 
de la ruta i feu que 
s’encarreguin de buscar 
informació dels llocs 
que visitareu.



Quan s’acaba l’escola,  
al mes de juny, per als nens i nenes 
comencen les vacances d’estiu, 
un temps de diversió, de viatges, 
de fer noves amistats, d’encetar 
alguna col·lecció, d’anar a la platja 
o la muntanya, de compartir  
més estones amb els avis  
i els amics.
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