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ler na casa
Algunhas suxerencias para escoller e disfrutar dos libros 
en familia.        

Biblioteca do Ceip. Milladoiro
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A infl uencia da familia é decisiva para formar lectores 
que continúen coa practica da lectura durante toda a 
súa vida, e non só durante o período escolar. Os pais 
e nais xogades un papel moi importante no desenrolo 
dos hábitos lectores dos vosos fi llos e fi llas. 
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OS LIBROS

• Desenvolven a imaxinación.
• Estimulan a curiosidade polo que nos rodea e 
acércannos a mundos distantes. Os libros invi-
tan a buscar, a comparar e a comprender.
• Educan os sentimentos, axúdannos a coñecer-
nos e a identifi carnos cos outros.
• Enriquecen a linguaxe e aumentan a nosa 
capacidade de expresión. As palabras axúdan-
nos a pensar e a relacionar unhas ideas con 
outras.
• Póñennos en contacto con outras visións do 
mundo.



4

A BIBLIOTECA ESCOLAR   (BE)

A BE é un espacio de vida inte-
grado na escola, que reúne e 
organiza diversos soportes edu-
cativos. Este lugar de comu-
nicación privilexia a lectura 
sobre outros medios como o 
instrumento fundamental para 
aprender ó longo da vida.
Na nosa BE contamos 
aproxima damente con 6.600 
documentos entre os que dest-
aca a LIX (Li teratura Infantil e 
Xuvenil) e os libros de consulta. Os vosos fi llos/as, 
teñen acceso a estes documentos tódolos días nos rec-
reos , ademais dunha sesión semanal co/a seu/súa 
profesor/a- titor/a. Poden levar libros para a casa 
durante un prazo máximo de 15 días cada libro para os 
de LIX e durante os fi ns de semana para os de consulta.
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NA VOSA CASA...

• Buscade un tempo e un lugar para ler tódolos días 
cos nenos, sen que esa lectura teña unha relación directa 
coas tarefas escolares.
• O exemplo é importante: os rapaces imitan o que ven. 
Vervos ler un xornal, unha revista ou un libro demostra-
ralles que para vós ler é agradable.
• Lede xuntos, sobre todo cos máis pequenos, cando 
aínda non son lectores autónomos. Sentádevos cerca e 
lede para eles: os rapaces aprenden a ler vendo as letras 
e pasando as páxinas dun libro.
• Facede da lectura un tempo divertido. Cando os nenos 
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son pequenos pódense ler historias xogando 
coa voz ou entoando poemas e cancións. Os 
rapaces melloran a lectura cando collen o 
ritmo e os sons das frases...
 
• Calquera motivo é bo para ler: prepara unha 
excursión, facer un postre saboroso ou coñece-
las regras dun xogo. As guías turísticas, os 
receitarios de cociña, os xornais, as instruc-
cións dos xogos e os folletos publicitarios ... 
axudan ós rapaces a comprobar que ler é 
importante para calquera actividade.
• Preguntádelle ós vosos fi llos polas súas lec-

turas. Se vos interesades polos libros 
que len axudarédeslle a establecer 
conexións, organiza-la información e 
estaredes colaborando a que sexan  
lectores activos.
• Reservade tempos para a lectura 
na casa, incorporándoos ás rutinas de 
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cada día. Crear este costume axudará ós rapaces a val-
ora-los momentos de lectura.
 •  Cando os rapaces xa saiban ler, seguide compartindo 
a lectura en familia. Gústalles escoitar historias lidas en 
voz alta ... a calquera idade, e seguen a precisar o noso 
estímulo.
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OS LIBROS QUE LLES GUSTAN...

Utiliza-lo servicios de préstamo das bibliotecas (tanto 
da Municipal como da Escolar), ou regalar libros son 
algunhas formas de achegar ó teu fi llo á lectura. En 
cada idade, os rapaces adoitan mostrar idénticos gustos 
e niveis lectores.
Aínda que é importante ter en conta as peculiaridades 
de cada lector, propoñémosvos algunhas orientacións 
sobre os tipos de libros relacionados coas idades que só 
pretenden ser puntos de referencia á hora de escoller.
Aí van algúns temas favoritos:
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Antes dos 6 anos
• Folclore infantil, retahílas, 
roldas, letriñas, cancións... 
• Historias rimadas con frag-
mentos sinxelos en verso.
• Libros de imaxes.
• Historias do entorno familiar.
• Narracións con animais como 
protagonistas.
• Fábulas e contos de fadas 
sinxelos.
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Nos libros para estas idades , 
a ilustración debe ser predo-
minante, anque non exclusiva. 
Ofrecer ós rapaces libros con 
ilustracións novidosas permí-
telles coñecer propostas estéti-
cas diferentes das imáxes máis 
comerciais difundidas polo 
cine e a tele.

Desde 6 anos...
• Libros que responden sin-
xelamente ós seus porqués.
• Animais que falan e forzas 
da natureza personifi cadas.
• Contos marabillosos e tradi-
cionais.
• Narracións reais ou imaxi-
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narios moi simples.
• Contos de humor.
• Libros de imaxes.
• Poemas e cancións.
 

Desde  8 anos...
• Aventuras: detectives, pandillas, medo...
• Contos fantásticos e narracións mitolóxicas
• Relatos humorísticos.
• Libros de poemas.
• Historias da vida real: familia, escola, confl ictos per-
soais e de grupo
• Libros informativos de animais, deportes, pobos e 
países diferentes, ciencia, manualidades...
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É importante seguir a reservarlles 
un tempo para a lectura cando 
as tarefas escolares empezan a 
ocuparlles máis tempo. Seguide 
valorando o seu esforzo e 
comentando con eles as súas lectu-
ras.

 Desde  11 anos...
• Novelas realistas: amistade, pri-
meiros amores, confl ictos per-
soais...
• Novelas que refl icten os pro-
blemas do entorno social: ecoloxía, 
pacifi smo, interculturalidade, con-

vivencia...
• Narracións de suspense: o misterioso, o descoñecido, 
historias policíacas...
• Aventuras perigosas.
• Cencia-fi cción.
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• Os chamados clásicos: Alicia, Tom Sawyer, A illa do 
tesouro...
• Biografías.
• Poesía e teatro.
• Libros informativos sobre temas científi cos, sexo, pro-
fesións, relixións, historia...
• Revistas sobre temas que lles interesen e prensa diaria.

Nestas idedes a lectura xa é unha necesidade escolar: 
teñen que estudiar. Polo tanto, convén reservar diaria-
mente un espacio para unha lectura meramente recrea-
tiva, independente das tarefas escolares.
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Recordade que agora xa teñen máis claro o que lles 
gusta: non vos empeñedes en que lean o que vos gustou 
a vós do tempo deles. 
Visitade con eles algunha librería ou consultade xuntos 
as seccións de novidades, tanto nas librerías como nos 
xornais.

En fi n, o voso papel é o de estimular, dar ocasión de 
falar de libros, propiciar encontros agradables cos textos, 
comparti-las alegrías que da unha boa lectura e invitalos 
en todo momento a expresarse. Tede en conta que ser 
lector non é unha tarefa doada e axudar a ser lector 
tampouco. Os libros non deben ser un castigo, senón un 
pracer que poderedes descubrir e disfrutar xuntos. 
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