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A Raimon no li agrada llegir. Per això un dia quan sa
mare li recorda que ha de llegir un llibre que li han
recomanat a classe, a Raimon, enrabiat, no se li ocorre una altra cosa que llançar-lo per la finestra. El que
Raimon no s’imagina és que aquest gest el farà viure
un viatge fantàstic al món de les lletres, on aprendrà
a gaudir del plaer de la lectura.

TEMÀTICA: aventures en mons imaginaris, l’amor
a la lectura, els prejudicis.
GÈNERE: narrativa, fantasia, humor.
EDUCACIÓ EMOCIONAL: amb Raimon
aprendrem que hem de tindre la ment oberta per
a formar-nos el nostre criteri.

CLAUS PER A LA LECTURA

MÉS RECURSOS

El valor dels llibres
Els llibres ens endinsen en mons imaginaris i històries
fantàstiques, però a més ens ajuden a créixer com a
persones. Tanmateix, segueix sent un repte, i hui en
dia encara més, ajudar el lector a trobar el llibre que
el farà gaudir. La lectura d’aquest llibre és un xicotet
homenatge als llibres i la literatura i un toc d’atenció
a les noves generacions que viuen encegades, únicament, per l’atractiu de la tecnologia.

Visita de l’autor.
 ropostes didàctiques descarregables en
P
www.bromera.com.
E ls fantàstics llibres voladors del Sr. Morris
Lessmore, curtmetratge perfecte per a
fomentar la lectura entre els més menuts.
El valent Despereaux, pel·lícula en què un
ratolí que no menja llibres, sinó que els
llegeix, intentarà salvar el seu món vivint les
mateixes aventures
que ha llegit.

Us imagineu un món sense llibres?
Pensem per un moment com seria el món sense llibres. Com aprendríem? Com ens formaríem com a
persones? Com descobriríem altres vides? Aquestes
qüestions podrien ser un bon argument per a un llibre de ciència-ficció, no creieu? Penseu-hi i agafeu
paper i bolígraf...

Il·lustració: Esteban Hernández

La dependència actual envers la tecnologia
Llibrevila, el món imaginari on s’endinsa Raimon, pateix un atac de les pantalles. El protagonista trobarà
una solució per a frenar aquesta invasió i això l’ajudarà a entendre que hi ha més coses a banda de les
noves tecnologies per a ocupar el temps d’oci.

L es lletres fan fugina,
d’Enric Lluch, és una
altra novel·la infantil
que ens ajuda a
encomanar als
xiquets i xiquetes
l’amor per la lectura.

