
 

 

 

 

LLEGIM EN FAMÍLIA  

   a casa 

  
 

 

 

 

Rememorar moments viscuts en família contribueix a fer-se conscient de les experiències compartides, del 

goig que ens proporcionen i dels vincles que construïm i reforcem dia a dia. Recollir aquestes experiències 

obliga a tornar sobre les mateixes creant un cert discurs, una narració del procés que ajuda a prendre 

distància i poder-lo valorar. Si tot plegat es documenta sempre es podrà tornar a recordar, segurament quan 

els infants creixin els agradarà poder mirar enrere. 

 

Podeu  agafar llibres en préstec a eBiblio.  
   https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index 

http://aladi.diba.cat/  
 
 

 

                                                                                                       DIARIS DEL CONFINAMENT 

  

  

https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index
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Consisteix en recollir algunes de les experiències 
viscudes entorn els llibres durant el 
confinament.  
 
Tot parlant i jugant les famílies es poden fer 
conscients de com viuen tots i cadascú aquestes 
experiències lectores.  
 
Es pot fer un àlbum, escriure un reportatge 
periodístic, gravar i editar un vídeo on es mostri 
com la família comparteix estones de lectura i 
activitats entorn als llibres. O simplement 
rememorar i compartir-ho. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Descoberta  

Aquest cop, abans de triar, mirar o llegir llibres cal enraonar, 
el tema de conversa és: cóm la família comparteix la lectura 
i els llibres aquets dies. Després de parlar d’aquells 
moments,  jocs, rituals o activitats que s’han fet entorn els 
llibres i les històries es pot escollir què es vol recollir.  

Joc 

L’activitat lúdica es pot iniciar amb un joc d’endevinar que afavoreix la coneixença i els vincles afectius, 
alhora que pot facilitar l’elecció d’allò que es vol recollir. Es poden fer preguntes com:  

Quin és el llibre preferit del confinament per la mare, germà, etc.?  

Quina ha estat la proposta amb llibres més boja? La més divertida? Amb la que més hem après? 
L’experiència més desastrosa?  

De les creacions que hem fet aquests dies, quines volem conservar? Regalar? Compartir? 

De les creacions familiars que hem compartit amb familiars, amics, mestres o bibliotecàries quina creiem 
que ha agradat més?  

Quin ritual del confinament voldríeu continuar fent un cop recuperem una certa normalitat?  

O altres preguntes que propiciïn la conversa i la presa de consciència sobre allò compartit entorn als llibres.  

Per tal que el format sigui més de joc es poden comptabilitzar els encerts de cadascú a l’hora d’endevinar 
les respostes que donaran els altres membres de la família. 
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 VERSIONS FAMILIARS DELS CONTES POPULARS 

        DINÀMICA 

  



 

 

  

 

 

 

     

Creació 

Per documentar les experiències familiars cal recuperar les fotografies, vídeos, escrits, dibuixos, llibres i 
altres objectes, relacionats amb les vivències durant el confinament i, si es vol, es poden crear de noves, 
que mostrin com compartim llibres i llegim en família. També cal definir amb quin format es vol recollir: 
àlbum fotogràfic, article de diari, programa d’entrevistes o documental de TV, premsa escrita o ràdio, 
llibre il·lustrat o altres. 

Respecte al contingut, es poden mostrar els llibres preferits i fer un petit vídeo recomanant-los com un 
booktuber.  Es pot gravar la lectura o la narració d’aquell conte que ha estat especial i explicar per què i 
per a qui ho ha estat, es pot jugar a adoptar un format d’entrevista periodística per explicar les 
experiències familiars segons tots els seus membres. 

Si li donem un format periodístic es poden incloure complements: disfressar-se, maquillar-se, construir 
un micròfon... Pot enriquir el joc i les imatges que generem.  

Comunicació 

Recopilar i elaborar a partir de les experiències familiars, en si mateix, pot resultar interessant i plaent 
tant per als petits com per als grans de la família. Tornar-ho a mirar i així rememorar, pot donar en el 
futur nous moments plens i significatius. Compartir allò que a cada família els ha fet feliços amb la família 
més extensa, amb els amics, companys d’escola o altres famílies pot encomanar aquesta felicitat i pot 
donar bones idees. De mica en mica es pot anar teixint una xarxa de famílies que comparteixen lectures 
i experiències.  

Per tancar l’activitat es pot donar espai per expressar allò que cada participant vulgui aportar sobre 
l’experiència viscuda plegats.  

Es poden enviar les creacions i comentaris a bibliotecagf@santcugat.cat  
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