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El projecte 
Nascuts per Llegir a les

Biblioteques de Barcelona

Nati Calvo. Biblioteca Xavier Benguerel.
Marta Garcia. Biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra.
Yolanda Martí. Biblioteca Infantil i Juvenil Lola Anglada.
Sílvia Rabat. Biblioteca Les Corts-Miquel Llongueras.
Elisenda Trias. CAP Sant Andreu.

10s. Jornades Catalanes d’Informació i Documentació. Barcelona, 25 i 26 de maig de 2006

Nascuts Per Llegir a les Biblioteques de Barcelona. Biblioteques de Barcelona

Projecte per a la promoció de 
la lectura

des del primer mes de vida

• Nascuts Per Llegir té com a objectiu 
involucrar a la comunitat que té cura dels 
infants en promoure el gust per la lectura des 
del primer mes de vida, establint un vincle 
afectiu entre adults i petits al voltant del llibre.

“Cap bressol sense un llibre, cap nadó sense 
uns pares que li llegeixin en veu alta, cap 
infant sense els beneficis de la lectura”
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Entitats promotores

• CONSELL CATALÀ DEL LLIBRE PER A INFANTS I 
JOVES.

• COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS-
DOCUMENTALISTES DE CATALUNYA. GRUP DE 
BIBLIOTEQUES INFANTILS I JUVENILS.

• SECCIÓ DE PEDIATRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE 
LA SOCIETAT CATALANA DE PEDIATRIA.

• ASSOCIACIÓ CATALANA D’INFERMERIA 
PEDIÀTRICA.

• ASSOCIACIÓ CATALANA DE LLEVADORES.
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La salut del nadó : una recepta 
per crear vincles

• Definicions de salut : 
- “la salut com un estat de benestar físic, mental i social” 
(OMS). 
- “una manera de viure joiosa, solidària i autònoma” 
(Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana).
- “la capacitat de resposta, amb un esperit de 
responsabilitat i autodeterminació” (Declaració d’Ottawa).

• Salut i lectura :
- els intercanvis emocionals,  sobretot durant el primer any 
del nadó, aniran  creant l’estructura del seu desenvolupa-
ment com a identitat psicofísica i emocional única.
- la lectura compartida amb família, amb afecte, sense 
presses, a la falda acollidora dels pares, són la millor 
recepta per aquest concepte ampli de salut.
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• Biblioteca Ignasi Iglesias - Can Fabra i 
CAP  Sant Andreu.

• Biblioteca Infantil i Juvenil Lola Anglada i
CAP Eixample.

• Biblioteca Les Corts - Miquel Llongueras i
CAP Les Corts.

• Biblioteca Xavier Benguerel i CAP Vila 
Olímpica.

Biblioteques de Barcelona
Quatre biblioteques pilot a quatre districtes 

de la ciutat
en un projecte comú a 21 biblioteques de 

Catalunya  2005-2007
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• S’inicien els primers contactes informatius entre 
biblioteques pilot i districtes.

• L’Ajuntament del Districte fa arribar al Centre
d’Atenció Primària corresponent la informació i la  
proposta de portar a terme el projecte.

• Reunió conjunta entre Biblioteca, Districte i CAP 
per presentar el projecte al personal sanitari,  i 
establir uns primers passos a desenvolupar.

• Establiment d’una Coordinació NPL com a figura 
gestora de les biblioteques pilot. La Coordinació 
procedirà  l’any 2007 a l’avaluació del projecte.

Posada en marxa del 
projecte

1/2
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• Signatura del conveni el maig de 2005 entre 
Consorci de Biblioteques de Barcelona i la 
Coordinació NPL per desenvolupar el projecte a la 
ciutat de Barcelona.

• Preparació dels materials gràfics, documentals i
d’infrastructura.

• Reunió de treball conjunta per districtes,  del 
personal bibliotecari, tècnica de cultura i personal 
sanitari,  per concretar tasques i establir un 
calendari d’actuacions.

• Inici del projecte.

Posada en marxa del 
projecte
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• El personal sanitari informa del projecte NPL a les famílies 
(mares embarassades o nous pares) i els transmet la 
importància de la lectura en veu alta i la necessitat
d'introduir el llibre dins l'espai familiar i l'espai del 
nen. 

• S’anima a les famílies a participar en el projecte i es 
suggereix la visita a la biblioteca pública,  alhora que 
se’ls lliura la carpeta-dossier preparada per la biblioteca.

• A les visites de revisió es fa el seguiment del nen en 
relació al procés lector, de la implicació de la família 
amb la biblioteca,  i es dona, segons l'edat del nen/a,  un 
punt de llibre amb recomanacions lectores.

• Habiliten un espai a la sala d’espera amb contes
facilitats per la biblioteca,  i una cartellera informativa del 
projecte.

Què es fa des del CAP
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La Biblioteca prepara els materials que s’utilitzaran al 
CAP: 

- Carpeta-dossier per lliurar a les famílies.

- Fitxa de recollida de dades del seguiment del nadó.

- Qüestionari sobre els hàbits lectors de les famílies

- Punts de llibre Nascuts per llegir i Anem a ser pares, i 
els punts de llibre amb contes  recomanats i consells 
lector segons l’edat del nen (6-12 mesos, 12-24 mesos 
i 2-3 anys).

- Buc amb contes per la sala d’espera del CAP. 

- Programa d’activitats i informació NPL per a la 
cartellera del CAP.

Què es fa des de la Biblioteca
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Quan  les famílies  NPL derivades del CAP
arriben a la Biblioteca...

- Es recullen i gestionen les dades de la Carpeta-
dossier: s’introdueixen les dades del nadó en una 
base de dades i es recull el qüestionari d’hàbits de 
lectura de la família.

- Es fa el carnet de la Biblioteca al nadó i, si s’escau, 
als pares.

- S’informa als pares sobre les activitats 
relacionades amb NPL i els recursos bibliogràfics al 
seu abast: racó  de pares i mares, contes per a 
petits lectors, seleccions i recomanacions de 
lectures.

Què es fa des de la Biblioteca
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Activitats

• Narració de contes:
– Nascuts per Llegir. Contes pels més menuts.
– El Món dels Tovets.

• Tallers  formatius:                                             
– Ballmanetes, moixaines  i jocs de falda.
– Com explicar contes als més petits. 

• Club de lectura per a mares i pares novells.
• Xerrades:

Presentacions de llibres, xerrades sobre un autor,...          
Ex: “Las palabras de la noche” a càrrec de Gustavo       

Martín Garzo.
• Visites guiades:

- Coneix la Biblioteca, programa adreçat a mares i 
pares dels grups de pre- part i post-part.
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Punts claus a destacar: 

• El treball transversal amb professionals i 
col·lectius dedicats a la primera infància, que 
no  són de l’àmbit  bibliotecari.

• El propòsit d’arribar a totes les famílies amb 
fills primerencs, a través dels professionals de 
pediatria, sota el convenciment que llegir és 
salut.

• Formar i donar recursos a les famílies per tal 
que la lectura esdevingui una activitat habitual 
dins la llar

Com a conclusió

1/2
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• Contribuir al desenvolupament emocional i 
cognitiu dels infants, prenent el llibre i la lectura 
en veu alta com un lligam de comunicació i afecte 
que s’estableix quan uns pares llegeixen contes als 
seus fills.

• Ressaltar el paper vital dels pediatres, perquè són 
ells els més propers per fer prendre consciència 
als pares amb nadons, del valor de la lectura en la 
salut integral dels seus fills/es.

• Obrir la biblioteca a les famílies amb nadons i dotar 
de més contingut i oferta de serveis i activitats
les àrees de Petits Lectors.

Com a conclusió
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• Respondre a les necessitats de formació dels 
professionals implicats amb el disseny de 
cursos especialitzats adreçats als diferents 
col·lectius.

• Consolidar el suport institucional, permetent 
una millora del treball transversal entre dos 
sectors,  salut i cultura, que fins ara no s’havia 
donat.

• Augmentar els recursos humans i econòmics
per assolir una major eficàcia en el 
desenvolupament del projecte.

Aspectes a millorar
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• La implantació  i desenvolupament en tots els 
CAPs de la ciutat,  amb el propòsit que totes les 
famílies gaudeixin dels beneficis del projecte.

• L’edició de materials creats expressament per NPL.

• Formar un equip de voluntaris de suport.
• Treballar amb entitats educatives de primera 

infància.

• Col·laborar amb els Serveis Socials de la ciutat per 
implicar les famílies amb més necessitats.

• Ampliar les activitats de promoció de la lectura.

Accions de futur
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• Projectes internacionals: 
• Bookstart (UK) <http://www.bookstart.co.uk>

• Born to Read (USA) http://www.ala.org/alsc/born.html
• Born To Read, Read To Bond (Singapur)<http://www.nlb.gov.sg>

• Läsglädje för livet (Suècia) “La joia de llegir al llarg de la vida”
• Nati Per Leggere (Itàlia) <http://www.natiperleggere.it>
• Reach Out and Read (USA) <http://www.reachoutandread.org>
• Zum lesen geboren (Alemanya)

<http://www.stadt-unna.de/zib/stadtbibliothek/nati.htm>

• Experiències a nivell estatal:
• Biblioteca Can Butjosa de Parets del Vallès.   Treball amb 

famílies. <http://bibut.parets.org/catala/main.htm>
• Leyendo espero (Salamanca, España). Contes a les sales 

d’espera i lectures recomanades.  <http://www.fundaciongsr.es>

NASCUTS PER LLEGIR
recull d’experiències d’altres països
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“Conviene empezar cuanto antes, a ser posible en 
la habitación misma de la clínica de la 
maternidad, ya que es aconsejable que el futuro
lector esté desde que nace rodeado de palabras”

Gustavo Martín Garzo.                                          
“Instrucciones para enseñar 

a leer a un niño”
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http://www.nascutsperllegir.org


