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Introducció 

La literatura és una font d’expressió, que uneix el sentiment i la raó,  i que impulsa a qui 

la llegeix a endinsar-se en un món que enriqueix l’experiència humana, un món 

fantàstic, que pot arribar a canviar el pensament social i fer ciutadans més crítics. 

Llegir no és el mateix que ser lector. Llegir suposa una combinació de factors diversos: 

voluntat, emoció, etc., i si la literatura és present en tots els aspectes de la vida podrem 

dir que estem integrats en una societat culta. Llegim per a comprendre el món en el que 

vivim i ser més humans, ja que augmenta la capacitat creadora i fantàstica. 

“Si una societat basada en el mite de la productivitat i en la realitat del benefici té 

necessitat de persones a mitges –fidels executors, diferents reproductores, dòcils 

instruments sense voluntat- , vol dir que està malament feta i que falta canviar-la.  Per 

a canviar-la, es requereixen persones creatives que sàpiguen usar la seva imaginació.” 

Giani Rodari. 

Entenem la literatura com una manifestació artística que utilitza el llenguatge verbal 

com a expressió o mitjà de comunicació. En paraules de Jorge Luis Borges, “la 

literatura és un somni guiat”, ja que la finalitat de la literatura, és buscar la creació i la 

capacitat d’entretenir al lector. El qui produeix qualsevol text literari, ho crea amb una 

intenció i els qui reben aquest missatge, l’atorguen un sentit i un valor literari. 

La literatura forma la personalitat i promou la interacció del alumnat, ajudant a que 

creen el seu propi criteri. És per això que hem de crear en el nostre alumnat l’interés 

pels textos literaris per a que puguen desenvolupar una veritable competència social i 

cultural i que a la vegada, serà la eina que contribuirà a la construcció de la competència 

cultural. 

Si volem arribar a aquestos objectius, els nous procediments metodològics estaran 

centrats en aconseguir una connexió entre l’obra literària i el lector, per a que l’objectiu 

central siga aprendre a llegir i adquirir l’hàbit de lectura.  

“Ensenyar a llegir i a escriure, no per a que tots siguen artistes, sinó per a que ningú 

siga esclau”. Giani Rodari 
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Temps, espai, oportunitat, paciència. Tot això requereix la lectura. I tot 

això es troba, per exemple, en el llit, just abans de dormir, en l'autobús 

o el metre, arraulits en una butaca un dia de pluja… 

“Normalment la nostra societat es preocupa per que el lector simplement llegeixi, més 

que per que segueixi avanci en el seu progrés; ens preocupem que els joves llegeixin... 

qualsevol cosa mentre llegeixin. Jo crec que això és un error.” Emili Teixidor 

Qualsevol programa de “animació” lectora ha de tenir en compte: 

1. Que l'activitat sigui voluntària, gratuïta i continuada. 

2. Que els llibres triats tinguin qualitat literària i siguin adequats a l'edat dels destinataris 

de l'animació. 

3. Que s'ofereixin textos complets. Si són fragments han de tenir una suficient vida 

pròpia. 

4. Que l'experiència pugui ser comunicada a uns altres. 

5. Que existeixi una programació prèvia que tingui en compte: els destinataris (edat, 

context, nivell de lectura,…); la lectura proposada i les activitats a realitzar, així com 

la seva periodicitat i els materials a emprar. 

Fer front a una sèrie de prejudicis i d'actituds negatives cap al llibre i la lectura molt 

estesos entre l'alumnat, com que llegir és difícil, avorrit, inútil, una perduda de temps... 

Som els adults els qui provoquem que tinguin determinades actituds quan prevalem la 

lectura com a font de coneixement enfront de la lectura personal i de gaudi.  

En ocasions ens trobem amb altres barreres com la falta d'estímul en l'entorn familiar. 

Per això és important que informem a les famílies sobre aquestes activitats atorgant-los 

la seva deguda importància i organitzant-les de tal manera que d'una forma o una altra 

puguin participar i se sentin implicades en aquesta labor 

La lectura necessita de grans dosis de paciència i concentració, alguna cosa que 

avui dia es propicia menys. Els propis pares pensen que l'oci amb 

els fills sempre ha d'estar replet d'activitats. Els pares haurien d'educar 

als seus fills per ser pacients, esperar, saber que el plaure no sempre 

és fàcil i no s'aconsegueix immediatament. 
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Objectius 

Adquirir formació literària i, en essencial, aproximar-se a la LIJ. 

Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l’animació de la lectura i l’escriptura. 

Conèixer la nostra tradició oral i el folklore, així con iniciar-se en altres tradicions 

(multiculturalitat). 

Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant els recursos didàctics 

apropiats i promoure les competències específiques en l’alumnat. 

Dissenyar activitats i crear recursos per a treballar la LIJ utilitzant les TICS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Literatura per a Mestres  

 5 

Metodologia 

De l'oferta de llibres, el docent realitzarà la selecció de manera que siguin els més 

adequats per als seus alumnes. A més, les propostes docents han de ser dinàmiques i 

creatives. El docent pot guiar-se per una sèrie de pautes educatives: 

És necessari plantejar uns criteris per a la selecció de les lectures: 

Cal tenir en compte l'edat dels nens i el seu nivell lector. Coneixent el moment en el 

qual es troben podrem adequar-nos a la seva forma de pensament i als interessos propis 

de cada moment evolutiu. 

Un altre criteri de selecció és l'extensió del text. La mesura anirà en funció de l'interès 

que mostrin els nens quan se’ls estigui explicant o llegint. 

La temàtica dels diferents contes serà variada i de procedència diversa però interessants 

i significatius per als nens. Hem de posar al seu abast tots els temes que demandin, 

doncs és així com poden anar ampliant la seva visió del món i el seu coneixement social 

i natural. Hem d'estar preparats per oferir respostes a tots els interessos que es plantegen 

a l’aula. 

 És important avaluar els continguts textuals i il·lustratius. Han de ser de qualitat i amb 

una presentació cuidada i atractiva. Han de ser textos que continguin valors i evitin 

qualsevol tipus de discriminació. 

Els alumnes poden participar en la selecció dels llibres, d'aquesta manera la seva 

motivació augmentarà. Es pot realitzar una votació de tot el grup per decidir què llibre 

llegir. Aquesta votació es durà a terme a partir d'un grup de llibres seleccionats 

prèviament pel docent. 

Marcar pautes a l'hora d'utilitzar els llibres i engegar les activitats relacionades amb ells. 

El gaudi o no d'aquestes lectures influirà en el seu futur interès per la literatura. 

Serà necessari considerar quan triar el moment adequat i el temps que es va a perllongar 

l'activitat. Haurem de programar un temps per a la presentació del llibre i per a activitats 

motivadores que precedeixin a aquestes activitats. No hem de considerar les activitats 

lectores com a “activitats de farcit” o “de càstig”, no han de considerar-se com 

l'alternativa a quan “no hi ha una altra cosa que fer”. 

 



 Literatura per a Mestres  

 6 

És important cuidar l'espai on anem a dur a terme l'activitat. Encara que existeixen 

limitacions a les aules, en el moment de fer les activitats hem d'atendre al fet que els 

nostres alumnes es trobin còmodes per realitzar-les. Per exemple, en Educació infantil i 

en el primer cicle d'Educació primària podem comptar amb la zona infantil de la 

biblioteca. 
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Conclusions 

http://www.wix.com/lantaraflorida/lantaraflorida2011 

 


