
Beneficios da lectura durante a corentena 
 

Durante estes días de corentena, a lectura de libros pode ser para 
crianzas e maiores unhas das mellores posibilidades para 

ocupar o tempo. 
 

Certo é que as circunstancias do confinamento, a medida que pasan 
as semanas, fanse máis incómodas, o que pode provocar a aparición 

da ansiedade e do estrés. Como tamén o uso continuado e máis 
intenso do habitual de internet, da radio e da televisión pode 

provocar unha certa saturación informativa. 

 
Segundo o Laboratorio Contemporáneo de Fomento da Lectura da 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez a lectura sen interrupcións 
que ofrece un libro é un remedio eficaz para contrarrestar tanto a 

fatiga dixital, froito dunha interacción máis intensa do habitual nas 
redes sociais, como a sobrecarga dixital vinculada ao «medo a 

perderse algo» acentuado en situacións como a da pandemia do 
COVID-19. Noutras palabras, a lectura de libros neste período de 

corentena é un factor de equilibrio entre fatiga dixital e infoxicación.  
 

As investigacións recentes sinalan outros beneficios da lectura de 
libros a aquelas persoas que non poden saír da casa: 

 
1–. A lectura de libros axuda a desconectar e a combater o 

aburrimento. Unha forma de saír da monotonía, de evasión 

momentánea. 
 

2–. Os libros son excelentes compañeiros de vida. Os libros fan 
que non nos sintamos soas. A lectura facilita sentirnos persoas 

acompañadas, entretidas e mesmo entendidas. 
 

3–. A lectura de libros crea vínculos con persoas achegadas ou 
que compartan inquietudes. A lectura é un acto individual que 

cando remata convida a ser compartida na familia ou de forma 
colectiva nas redes sociais. 

 
4–. A lectura de libros activa a memoria e a concentración e 

favorece a capacidade de pensamento crítico e razoamento. 
 

5–. A lectura de libros prevén o estrés e combate o insomnio. A 

lectura pode ser un antídoto contra a ansiedade provocada polo 
confinamento, xa que favorece a relaxación e desvía a atención cara 

outros temas e lugares. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrecarga_informativa
https://www.comunidadbaratz.com/blog/5-beneficios-de-la-lectura-de-libros-durante-la-cuarentena/
https://www.comunidadbaratz.com/blog/5-beneficios-de-la-lectura-de-libros-durante-la-cuarentena/


Beneficios da lectura de libros na corentena que se engaden a 

outros que nun está demais lembrar, como actividade clave no 
desenvolvemento educacional, persoal e emocional das persoas. 
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https://www.comunidadbaratz.com/blog/9-beneficios-que-la-lectura-puede-llegar-aportar-en-tu-vida/

