
 

 

 

LLEGIM EN FAMÍLIA  

   a casa 

  
 

 

 

 

Les revistes infantils poden ser un gran recurs per fomentar la curiositat, l’esperit crític i les ganes d’aprendre 

dels infants, per desenvolupar les habilitats lectores  i per passar una bona estona sols o en família. Algunes 

de les seves virtuts són la diversitat dels continguts, l’actualitat i proximitat,  la varietat de textos i imatges 

amb un estil amè i una llargària reduïda, les propostes lúdiques, creatives, participatives i interactives, el fet 

que tingui una periodicitat i que s’adaptin a les habilitats i interessos dels seus lectors. 

 

 

Podeu demanar revistes en préstec contactant amb la biblioteca per telèfon o e-mail o a la eBiblio.  
http://aladi.diba.cat/ 

   https://catalunya.ebiblio.es/opac/#index  
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Es tracta d’aconseguir que els infants triïn i 

segueixin una revista infantil esperant i llegint 

cada nou número amb il·lusió. Es pretén que 

gaudeixin de les possibilitats d’entreteniment i 

aprenentatge que ofereixen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Descoberta  

Les revistes infantils sovint ofereixen una proposta de lectura, 
entreteniment i aprenentatge molt rica i diversa. 

Podem trobar una gran varietat de formes textuals i gèneres:  
contes i relats, còmics, poesia, entrevistes, biografies, acudits, 
articles, reportatges, etc. Que contribueixen a la formació lectora. 

Tracten tota mena de temes: història, astronomia, zoologia, medi 
ambient, alimentació, literatura, psicologia, art, filosofia i fins i tot 
curiositats diverses. Aquesta diversitat fomenta la curiositat i les 
ganes d’aprendre, aporten elements que ajuden els infants a 
comprendre el món on viuen i poden desenvolupar l’esperit crític. 

La vesant gràfica acostuma a ser àmplia i cuidada amb moltes 
il·lustracions, fotografies i altres grafismes. Un altre element és la 
familiarització amb els personatges de determinades historietes, 
amb els quals es pot simpatitzar i esperar amb ganes les properes 
aventures. 

A l’hora de triar la revista que es vol seguir cal tenir present l’edat, 
els interessos i les habilitats lectores de cada infant. Es poden 
llegir algunes revistes diferents per tenir elements de valoració 
contrastats a l’hora d’escollir. 
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Joc 

La majoria de revistes infantils inclouen propostes lúdiques i jocs. Podem trobar: sopes de lletres, diferències, 
encreuats, sudokus, laberints, jocs de taula, jocs visuals, enigmes, codis, endevinalles, jocs de preguntes i altres. 

Creació 

Sovint a les revistes infantils també hi ha propostes creatives: manualitats, receptes de cuina, experiments científics, 
propostes per fer dibuixos i escriure relats, o per fer ioga, excursions, etc.  

Comunicació 

Cada cop que arriba un nou número pot estar bé fullejar la revista plegats, així es més fàcil poder-ne parlar després i 
anar coneixent els gustos i inquietuds de les criatures. També va bé per seleccionar quines lectures seran més adients 
per compartir-les i quines per fer de forma autònoma.  

Quan encara no s’ha adquirit l’hàbit lector és adient llegir i enraonar plegats, a mesura que s’avança es pot passar a 
compartir el moment de lectura però cadascú llegeix la seva revista, finalment la lectura pot ser autònoma, tot i així 
sempre està bé poder-la comentar.  

Una altra conversa interessant pot ser sobre els personatges que més agraden: qui és, com és, què fa, per què ens 
agrada... 

També es pot participar en les diverses propostes que fan les revistes com en els seus fòrums d’internet donant 
l’opinió amb altres lectores i lectors.  

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