
Des d'este servei es desenrotlla un conjunt d'activitats, estratègies i tècniques tendents a 
afavorir, potenciar i estimular l'acostament de l'usuari als llibres, millorar els hàbits 
lectors, assegurar el seu creixement lector, passar del saber llegir al voler llegir i a 
fomentar l'aspecte lúdic de la lectura, no sols com a font d'entreteniment i plaer, sinó 
també com a instrument educatiu, formatiu i informatiu.  
 
Amb la pràctica i aplicació de tècniques i estratègies d'animació a lectura es pretén, de 
manera general, despertar el desig de llegir, descobrir el llibre i desenrotllar l'habilitat 
lectora, perquè l'usuari, convertisca, amb el temps, la lectura en una activitat quotidiana, 
lliure, gojosa i autònoma. 
 
Objectius: 
– Aconseguir que tots els ciutadans coneguen la Biblioteca, presentant-la com un espai 
lliure, dinàmic i acollidor. 
– Promoure activitats culturals, educatives i lúdiques entorn del llibre, a la lectura i a la 
Biblioteca. 
– Ensenyar a valorar, respectar i cuidar el material bibliogràfic de la biblioteca per mitjà 
de la formació de lectors. 
– Crear un clima positiu, amé, lúdic i favorable cap a la lectura, fomentant l'interés cap 
a la lectura i els llibres. 
– Fer que es prenga consciència de la importància dels llibres com a font 
d'entreteniment i d'informació. 
– Exercitar el pensament, formar lectors crítics, que reflexionen sobre els valors i 
actituds que transmeten els llibres. 
– Desenrotllar la imaginació i la creativitat. 
– Millorar els hàbits lectors, la qualitat i la comprensió lectora. 
– Ampliar els seus horitzons culturals. 
– Experimentar el joc com a eina d'aprenentatge. 
– Utilitzar el diàleg, la posada en comú. 
 
Molt importants són les tasques d'animació en relació amb el xiquet, ja que suposa el 
primer contacte d'este amb la Biblioteca, que condicionarà la seua actitud futura 
respecte al llibre. Així, adequant-nos a estos objectius, es programa, principalment, 
activitats d'animació a la lectura per a xiquets, jóvens i famílies. Sense descuidar la 
participació del teixit educatiu, social i cultural del municipi en estos programes 
d’activitats, fomentant la pròpia participació dels usuaris de forma directa. 
 
En la Sala Infantil, setmanalment, cada dimecres a les 18h, es pot trobar una de les 
activitats següents: L'hora dels jocs, Contem contes, Karaokes lectors, tallers, etc. 
 
D’altra banda, per a cada curs lectiu i per a alumnes dels centres educatius del municipi, 
es proposa, des d'este servei, un bon nombre d'activitats d'animació a la lectura i de 
formació d'usuaris: Màgia en la Biblioteca, Món de contes, Visita la Biblioteca, 
Lectaurant Cristóbal Zaragoza, Detectius de Biblioteca, Safari en la Biblioteca, ESO és 
la Biblioteca, Supervivents ¿perduts en la Biblioteca?, etc. 


