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eren de qualitat, no sempre responien 
a les necessitats de la biblioteca.

Els laboratoris de lectura han capgirat 
una mica tot això, de manera que s’han 
dissenyat unes activitats que extreuen 
tota l’essència d’una gran diversitat de 
llibres: àlbums il·lustrats, poesia, prosa, 
però també teatre, música, dansa, plàs-
tica, etc. Totes les formes d’expressió es 
posen al servei de la lectura.

Els laboratoris també són una formació 
encoberta per als pares i les mares, un 
acompanyament perquè descobreixin, 
d’una forma plaent i a través del joc, 
que els bons llibres generen diàlegs i 
donen respostes als neguits dels in-
fants. 

Tot i que cada biblioteca adapta els la-
boratoris a la seva personalitat, sí que 
hi ha unes constants que en defineixen 
l’ideari:1

 El llibre és la font 
d’inspiració, el punt 
de par t ida i  e l 
d’arribada. Sense 
llibres, no hi ha la-
boratori.

 La presència física 
del llibre facilita la 
trobada entre els infants i les persones 
adultes. Aquests moments de lectura 
compartida són irrenunciables.

 Els llibres constitueixen el motor d’una 
experiència que pot incloure un taller 
plàstic o no, però que no té en cap cas 
el producte com a objectiu. Allò que 
importa és el procés.

 La recerca de la bellesa en la presen-
tació, la cura de l’estètica de l’espai i 
la creació de rituals són claus per 
aconseguir l’efecte sorpresa.

 Es busca crear experiències espe-
cials, afectives i vivencials al voltant 
de la lectura i dels llibres, que perdurin 
a la memòria dels infants.  

El laboratori
de lletres i d’imatges 
Sota el nom de  laboratoris de lectura,  les biblioteques públiques han ideat un nou model d’activitat que 
busca la complicitat de les famílies per viure experiències al voltant dels llibres. Aquests laboratoris cons-
titueixen un camp d’aprenentatge i descoberta per als propis bibliotecaris i, alhora, l’oportunitat de treure 
dels prestatges i posar en circulació llibres de gran qualitat.

Tot i que no és fàcil definir els laboratoris 
de lectura, perquè justament busquen 
sorprendre i trencar motlles, en podríem 
dir el següent:

Espais de creació (per a famílies) que 

conviden a experimentar al voltant de la 

lectura entesa en el sentit més ampli del 

terme: llegir amb tots els sentits, la lec-

tura d’imatges i sons, la creació literària 

com un joc i la imaginació poètica com 

a forma artística.

Els laboratoris van néixer com a res-
posta a tres grans neguits: 

 D’una banda, ens preguntàvem si totes 
les activitats que es duien a terme a 
les biblioteques eren realment de pro-
moció lectora i/o cultural.

 De l’altra, teníem la sensació que les 
mares i els pares s’implicaven i interac-
tuaven poc a les activitats. 

 I, per acabar, pensàvem que, a vega-
des, s’externalitzaven les activitats a 
empreses o narradors que, tot i que 
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Edat
Famílies amb infants a partir de 5 anys.

Nombre d’alumnes
20 infants més els seus pares i mares.

Objectius
- Reflexionar sobre el procés creatiu i la feina 

de fer créixer una idea fins que esdevingui un 
llibre.

- Presentar àlbums il·lustrats editats en els 
darrers anys.

- Fer l’exercici d’inventar una història.

Recursos
Temps: 90 minuts.
Espai: Biblioteca o aula ordinària.
Material:
Llibres: ¿Qué hace falta? (G. RODARI, 
Pontevedra, Kalandraka, 2010), Ver la luz 
(E. GIULIANI, Madrid, Kókinos, 2013), El test buit 
(DEMI, Barcelona, Joventut, 2010).

A continuació, comentem una de les 
sessions realitzades a la biblioteca 
Roca Umbert de Granollers, on l’activi-
tat pren el nom de «Laboratori de lletres 
i imatges».2

Partint dels tres contes referenciats, 
compartim amb les famílies una intuïció 
i una pregunta: Fer créixer una planta no 
és gaire diferent de fer néixer un llibre. 
Podríem dir que una idea per a un llibre 
és el mateix que una llavor per a una 
planta?

Estirem aquesta idea i comencem a 
jugar... 

Els nois i noies es troben unes bos-
setes, prèviament elaborades per la 
bibliotecària, que imiten els sobres de 

En definitiva, es tracta d’una estona de 
lectura compartida i d’un joc de creació li-
terària que ens ajuda a ser conscients 
dels elements que conformen un conte.  

NOTES

1. Més informació a «Laboratoris de lectura 
per a les famílies o com treure l’univers de 
cada llibre», Faristol, núm. 82, www.clijcat.
cat/faristol/descargas/77/1_77.pdf 
2. A l  b log de la  b ib l io teca (ht tp: / /
wp.granollers.cat/lablletresimatges/), hi tro-
bareu la descripció del projecte, així com el 
detall de la sessió  (http://wp.granollers.cat/
lablletresimatges/2014/08/04/flors/).

La pràctica: Flors!

llavors comercials, però canviant els 
noms de les plantes per referències a 
diversos llibres. 

Les bosses por ten, al davant, una 
part d’una il·lustració d’un àlbum i, al 
darrere, com si fossin els ingredients, 
unes preguntes impreses: «On?», 
«Què?», «Qui?», «Com?», «Quan?», 
«Per què?», a més d’unes respostes 
breus.

Llegint les respostes de cada pregunta, 
podem jugar a endevinar la història 
que haurà sorgit en plantar aquelles 
llavors.

I, al revés, inventant nosaltres els ingre-
dients d’un sobre de llavors, estem plan-
tant la primera idea d’un futur llibre. 


