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Campanya per a motivar  
la lectura en família

www.llegim.org

Us proposem crear un club de lectura amb 
tota la família. Ja sabem que són moltes i 
diverses i que les famílies són sovint l’es-
pai d’aprenentatge per excel·lència; és en 
aquest sentit que plantegem la possibili-
tat de viure la lectura compartint l’emoció 
que genera despertar amb un personatge 
diferent, caminar per paratges descone-
guts o viatjar a temps inexplorats. El club 
de lectura familiar vol acollir, escoltar i 
comboiar-nos a totes i tots. 

El club, descobriment familiar

Pertànyer al club reclama superar les 
proves d’admissió. Cada llar establirà 
els seus criteris perquè totes i tots s’en-
gresquen a pertànyer al club de lectura. 
En aquesta línia se us proposa: 

a) Fer una presentació del «meu per-
sonatge». 

b) Recitar el meu poema.
c) Dir un embarbussament.
d) Cantar una cançó que ens recorde 

algun llibre.
e) Mostrar les il·lustracions que més 

ens han emocionat. 
f) Inventar un jurament, poció màgica 

o paraula clau per a formar part del 
club. 

El sentit de pertinença al club s’ha de 
gestionar des de l’emoció, s’ha d’engres-
car els membres de la «dinàmica lecto-
ra» que allò que estan vivint és únic i 
consegüentment han d’assaborir-ho amb 
deteniment. La proposta de conformar 
el club ha d’eixir d’un dels membres de 
la família; òbviament, si el suggeriment 
brolla dels menuts o els iaios, serà pot-
ser més engrescador. En qualsevol cas, 
el club s’inicia com una llavor que caldrà 
conrear amb dedicació, responsabilitat 
i estima.

Quan un dels components de la família 
proposa començar el club, caldria establir 
els mecanismes d’accés, així com l’espai 
de trobada i la periodicitat amb què ce-
lebrarem les trobades. Podem fer una jor-
nada d’inauguració del nostre club; o un 
bateig o un dia de festa de la llavor lectora. 

Llegim!

La primera sessió del club de lectura ens 
permetrà establir-ne les directrius:

Espai de lectura 
Els membres del club elegirem un es-
pai acollidor de la casa per tal de viu-
re les trobades. Cal tindre en compte la 
il·luminació, la comoditat i l’equitat de 
manera que totes les persones tinguen 
les mateixes condicions lectores.

Periodicitat
La proposta pretén dinamitzar la lectura 
familiar, per la qual cosa hem d’establir 
una periodicitat més adient per a aquest 
format. Proposem una trobada quinzenal 
amb una durada màxima d’una hora. 

Figures clau com moderador/moderado-
ra/secretari/secretària
El club ha de comptar amb persones que 
atorguen els torns de paraula i organitzen 
les trobades, així com algú que porte el di-
ari íntim del club. Una relació de reaccions, 
sentiments, crítiques o interaccions amb el 
text que cal recollir de forma sintètica. El 
format del diari pot ser analògic o digital. 

Mur del club
Espai de la llar (quadre, mur, pissarra, 
fulls, cartolina, mur digital) que recollirà 
avisos, suggeriments i missatges xifrats 
per als lectors. 

Una vegada hem definit el joc, ens cal 
el més important: elegir el llibre. Per tal 
d’iniciar un bon camí, es proposa que 
cadascun dels socis del club presente 
la seua proposta. En la primera sessió 
tothom oferirà el que considera opor-
tú per al club de lectura de la família. 
I serà la decisió de totes i tots la clau 
que engegarà el club. Cal establir des 
del començament que totes les perso-
nes que formem part del grup tenim els 
mateixos drets, deures i possibilitats de 
decisió. Ningú sap més que cap altre en 
un club de lectura; totes les valoraci-
ons, opinions, interaccions i reaccions 
són acceptables des de la perspectiva 
de l’escolta activa que reclama una acció 
com aquesta. 

Obrim, doncs, les portes dels llibres 
a casa i fem de la lectura el nostre món 
per uns instants!

Cristina Marqués

La lectura, dia de club


