
BENEFICIS DE LLEGIR ABANS DE DORMIR 

 
 
Els ritual dels vespres és similar en totes les cases : sopar, rentar-se les dents, 
pijama i anar al llit. Però és convenient tractar de fer un racó en aquesta rutina per 
llegir un llibre infantil o un conte per dormir. 
 
Beneficis de la lectura per als nins: 
 

• Potencia l'imaginació : L'imaginació és molt important en el 
desenvolupament psicològic i d'aprenentatge del nin/a. A més, a la vegada 
que potenciam l'imaginació ajudam a desenvolupar la creativitat, habilitat 
que, entre altres coses, ens ajuda a solucionar problemes de forma efectiva. 

 

 
 

• Potencia la memòria i la capacitat de raonament: Mitjançant la lectura de 
contes aprendran noves paraules i estimularà la seva habilitat lògica, ja que 
començarà  a ordenar fets i conseqüències gràcies a les històries i els seus 
desenllaços. A més, si després de la lectura feim preguntes treballarem la 
seva capacitat de comprensió. 

 

 
 



• Crea un hàbit de lectura: Si llegim contens als nins/es de forma rutinària 
desenvoluparan les ganes, enstusiasme i curiositat per començar a llegir 
entre ells mateixos. Així, aquesta rutina podrà mantenir-se al llarg dels anys i 
l'acompanyarà en el seu creixement i independència. 

 
 

• Milloren la concentració : Si els pares, a més de llegir, representen el conte 
(canvis en el to de veu amb els personatges, rialles, plors, onomatopeies …) 
mantindran l'atenció dels nins/es de forma fàcil i els ajudarà a millorar la seva 
capacitat d'atenció  i concentració. 

 

 
 

• Milloren la seva capacitat del lleguatge: llegir i representar contes als 
nins/es segueix sent una forma de comunicació verbal de la que aprendran 
la pronunciació, noves paraules i sons. 

 

 

• Transmeten valors positius: els contes poden ser una font de valors a 
través de les experiències dels personatges i els seus ensenyaments. 

 

 
 



• Preparació mental per al somni: Amb la rutina de la lectura, ells tendran 
aquest moment com el fi del dia, el del descans i començar a relaxar-se. A 
més , els contes amb finals feliços els ajudaran a conciliar el somni més 
fàcilment. 

 
 
 
Elegir un conte per dormir : 
 
Per aconseguir aquests beneficis és determinant elegir una història adequada  a 
l'edat del nin/a. Així aconseguirem no espantar-los o avorrir-los amb conceptes 
massa complicats per ells o massa ximples. 
 
La importància de la lectura per als pares : 
 
No podem ignorar  que llegir contes abans d'anar a dormir també té beneficis per 
als papers i mares narradors. 
 
 

• L'estona de lectura se convertirà en un moment de tranquil.litat i major 
intimitat amb els seus fills. 

• Els més grans també podem aprendre nous valors i conceptes positius que 
desconeixíem . 

• Millora la nostra creativitat: canviar un final o reinventar una història serà 
cada vegada més senzill gràcies a l'imaginació dels pares. 

 
No olvidis dedicar aquesta petita però important estona per passar amb els teus 
fills. Oblida el mòbil i altres distraccions que ens roben concentració i tranquil.litat  i 
gaudeix amb els teus fills de la lectura i de la seva companyia. 
Contar un conte no suposarà més de mitja hora i a canvi conseguirem uns nins/es 
més feliços.   


