
No tenim fórmules màgiques, però barrejant els ingredients d’aquestes 

receptes i d’altres vostres, possiblement es cuini la màgia de la lectura...

Llegir amb companyia ajuda al nostre fill a mirar i interpretar les
imatges, a compartir i intercanviar, a trobar el detall inesperat.    

Llegir amb la mare o el pare és segurament 
la motivació més decisiva per llegir.

El gust per llegir dels nostres fills 

arribarà de la mà de veure llegir.

El millor aprenentatge sorgeix dels millors models. 

Siguem aquest model per als nostres fills.

Un espai dins la casa només per llegir:
un coixins a un racó, una estora

amb teles de colors,
aquella cadira tan còmoda, 

una paret d'un color diferent ...
Ja ens fa venir ganes d’agafar un llibre, a que sí?

Llegir i rellegir per assaborir aquell paràgraf
que ens ha transportat 

a un altre món, 
gaudir del plaer d'aprendre 

i de comprovar que el món és infinit. 

Fullejar, remenar, culejar els 

llibres amb companyia... 

participar de les activitats que organitzen...  

és un mètode infal·lible per despertar el gust per la lectura.

Desembolicar un regal, 
trobar un llibre amb oloreta de nou, 
amb les fulles que encara no ha girat ningú, 

és una experiència única que relaciona la lectura amb aquesta agradable sensació. 
No hi ha res millor que, entre el torró de xocolata i la neula, 

llegir en veu alta el conte regalat en família.

Moments on tothom agafa un llibre 
i en gaudeix, tot sol o junts.
Xssst, no es pot
molestar ningú, 
ara estam submergits en un món paral·lel.

Després de llegir una estona acabam

somrient, 

o plorant, o pensant... 

Expressar els sentiments ens fa sentir bé.
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