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«Aprenent a llegir», un
llibre que agrada als infants
nuvibo - dl., 03/12/2018 - 12:57

Papp, Lisa. Aprenent a llegir. Trad., Clara Garcia

Pujol. Sant Feliu de Guíxols: Tramuntana, 2017. [32]

p. (Infantil). ISBN 978-84-16578-53-5. 14 €.

«Continua intentant-ho», li diu la mestra a la Martina.

Però és que, a la Martina no li agrada llegir. Sobretot

no li agrada llegir en veu alta davant de tota la classe.

Per sort, hi haurà algú que l’ajudarà.

La Martina està passant un tràngol que potser molts de nosaltres recordem de

quan érem petits: haver de llegir en veu alta a classe, quin horror! Altres

companys ho fan molt bé, entenen les paraules i per això reben una estrella. Ella

només aconsegueix un adhesiu que diu: «continua intentant-ho». Això la fa estar

trista, perquè ella ho intenta… però no pot. I somia la seva estrella.

Una història tendra, en una atmosfera en calma, plena de complicitats. La

Martina rep ajuda en el seu procés de superació: una companya de classe, una

mestra metòdica que fa treballar per objectius als alumnes, una mare

observadora i pacient que la porta a la biblioteca i una bibliotecària que li té

preparada una sorpresa: una gossa blanca i enorme com un os polar nevat, la

Bonnie!

«Per què no agafes un llibre i li llegeixes una mica? És molt bona escoltant». La

Martina, divertida, llegirà a la gossa, sense por, i aprendrà que està bé anar a

poc a poc, i continuar intentant-ho, com diu la mestra.

Amb unes il·lustracions bucòliques que us recordaran la gran Helen Oxenbury i el

seu Anem a caçar un os (Ekaré, 2013), aquest àlbum us pot semblar una mica

ensucrat, però llegiu-lo fins al final que us sorprendrà i us farà somriure.

L'autora i

il·lustradora, Lisa Papp, va ser testimoni, a la seva biblioteca, d’aquesta dinàmica

per afavorir l’aprenentatge de la lectura amb gossos. Ha traslladat l’emoció de

l’experiència al llibre, i Tramuntana Editoral creu en el seu potencial per a la

canalla. El llibre, amb el títol original de Madeline Finn and the library dog

(Peachtree Publishers, 2016) va rebre el 2017 el premi de Llibre de l’Any de la

Children’s Choice Book Award (K-2), un guardó votat pels infants, i ho entenc,

ISSN 2696-4201

Cerca en aquest blog

Traductor automàtic

        

Select Language

Matèries

llibreries especialitzades(25)

llibreries(87) inauguració(30)

Gremi de Llibreters de

Catalunya(20) Escola de

Llibreria(60) Barcelona(27) 

més etiquetes

Sobre el blog L'Escola Les llibreries dels diplomats Ressenyes Fonts d'informació

 

https://fima.ub.edu/edl/ca/user/login
https://fima.ub.edu/edl/ca
https://fima.ub.edu/edl/ca/presentacio-0
https://fima.ub.edu/edl/ca/formacio
https://fima.ub.edu/edl/ca/els-diplomats-obren-llibreries
https://fima.ub.edu/edl/ca/ressenyes
https://fima.ub.edu/edl/ca/fonts-dinformacio
https://fima.ub.edu/edl/ca
http://www.tramuntanaeditorial.com/ca
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-despeses-estructurals-dentitats-afectades-pel-cessament-de-lactivitat-cultural-a-causa-de-lestat-dalarma-amb-motiu-de-la-COVID-19?category=&temesNom=Cultura&utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=0341681415-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_09_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4d759b0c43-0341681415-79434535
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions-per-a-les-despeses-de-funcionament-empreses-i-entitats-culturals-situacio-crisi-sanitaria-ocasionada-COVID-19?category=73667a8a-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&utm_source=SUBVENCIONS+DEPARTAMENT+DE+CULTURA&utm_campaign=26f24d9614-EMAIL_CAMPAIGN_2020_01_28_09_34_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_4d759b0c43-26f24d9614-79434535
https://fima.ub.edu/edl/ca/archive/202006
https://fima.ub.edu/edl/ca/archive/202005
https://fima.ub.edu/edl/ca/archive/202004
https://fima.ub.edu/edl/ca/archive/202003
https://fima.ub.edu/edl/ca/archive/202002
https://fima.ub.edu/edl/ca/aprenent-llegir-un-llibre-que-agrada-als-infants?page=1
javascript:doGTranslate('en%7Cen')
javascript:doGTranslate('en%7Cnl')
javascript:doGTranslate('en%7Cfr')
javascript:doGTranslate('en%7Cde')
javascript:doGTranslate('en%7Cit')
javascript:doGTranslate('en%7Cpt')
javascript:doGTranslate('en%7Cru')
javascript:doGTranslate('en%7Ces')
https://fima.ub.edu/edl/ca/tags/llibreries-especialitzades
https://fima.ub.edu/edl/ca/tags/llibreries
https://fima.ub.edu/edl/ca/tags/inauguracio
https://fima.ub.edu/edl/ca/tags/gremi-de-llibreters-de-catalunya
https://fima.ub.edu/edl/ca/tags/escola-de-llibreria
https://fima.ub.edu/edl/ca/tags/barcelona
https://fima.ub.edu/edl/ca/tagclouds/chunk/tags




cap infant queda indiferent en llegir-lo. I cap adult.

Si jo fos el seu primer editor, li hauria demanat que mantingués una mica més el

suspens de l’estrella, que el lector hagués de passar pàgina per esbrinar què

passa. Però per sort, no ho soc.

Ana Merino Mir  

Biblioteca Mestra Maria Antònia (Torredembarra), Direcció 
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