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Adolescentes e a lectura 

 
Ti coma pai es o principal educador dos teus fillos.  
Nesta escola de país aconsellámoste que facer para fomentar a lectura dos 
teus fillos adolescentes. 
 
Ler ensina a falar e a pensar ben. Cando ensinamos a un rapaz a ler 
estamos proporcionándolle o instrumento de aprendizaxe máis potente 
que creou a humanidade.  
 
Lendo aumentamos a nosa competencia lingüística, que á vez vai mellorar 
o pensamento, a convivencia, os proxectos, a eficacia académica e laboral. 
 
 
 

Cando chega a adolescencia a lectura pasa por unha forte 
crise. 
 
Os medios e soportes dixitais, a televisión, o cine, Internet 
preséntanse como as alternativas de ocio máis valoradas pola 
xuventude, en detrimento da lectura. O libro foi, é e será o 
transmisor cultural por excelencia. 
 
Na actualidade, é frecuente que pais e mestres se queixen de 
que os adolescentes non len ou, mellor dito, que se limitan a 
tomar contacto visual co libro só por obriga; len nada máis 
que ás páxinas indicadas polo profesor para un exame. 
 

Ás librarías informan que os xoves non mercan libros, e as bibliotecas que a 
porcentaxe de libros solicitados en préstamo disminue de maneIra considerable. 
Esta situación, que pode cualificarse como crise da lectura, tamén se extiende cara 
ao público adulto. As estatísticas observan que máis do 60% dos fogares de España 
non adquiren nin un libro ao ano. 
 
Os mestres sosteñen que os primeiros hábitos de aprendizaxe sseméntanse no 
fogar e, se os fillos non ven ler aos seus pais, non poden imitar este exemplo. 
Tamén, é consecuencia de non por límites á cantidade de horas de televisión, chat 
ou navegación pola rede que consume o adolescente. 
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De que maneira se pode estimular aos adolescentes a 
encontrar pracer na lectura? 
 
- Tendo en conta os gustos e as opinións dos adolescentes. 
Que eles escollan o tema.  Darlles consellos sobre os libros que 
están ben. Que se informen cos amigos, na libraría e na biblioteca 

das últimas tendencias, dos betselers, coleccións ou autores apropiados para súa 
idade... 
-Asegurarnos de que len todos os días polo menos vinte minutos: crear hábito. 
Facer un espazo na familia ou no calendario día a día para esta tarefa: ap deitarse 
é un momento moi bo xa que relaxa para durmir e non lle quita tempo doutras 
actividades. 
- Animandoos a apuntarse a obradoiros de lectura. 
- Que se acostumen a acudir á biblioteca pública e a do colexio. No colexio está 
un profesor de lingua nos recreos e pode aconsellar sobre os libros e facer 
préstamos. Este curso nos recreos está a biblioteca aberta para ler e non para 
estudar xa que o tempo de lecer non é para facer os exercicios que non se fixeron 
na casa. 
- Agasalla ó teu fillo cun libro interesante. Pódelo ler ti para comentalo 
posteriormente con el. 
- Dá exemplo como lector. Dá un bo exemplo ca lectura. Que o teu fillo te vexa 
lendo por pracer. Cando ve que a lectura é importante para ti, pode ser que vexa 
que a lectura é importante para el tamén. 
Reserva o tempo necesario para ler en familia. Algunhas familias gozan da lectura 
en voz alta, alternándose para escoller libros, poesías ou artigos favoritos que 
queiran compartir 
- Busca axuda se ou teu fillo ten problemas de lectura. Pregunta ao titor ou 
orientadora. Cando un rapaz ten problemas coa lectura, é probable que a razón 
sexa sinxela de identificar e a intervención sexa doada. 
 
 
Debemos fomentar neles tres crenzas básicas: 
 

A lectura de certos libros axudarache a comprenderte e a tomar decisións 
importantes. 
 
A lectura axudarache a desenvolver unha personalidade intelixente e 
brillante 
 
A lectura darache criterios para liberarte do "borreguismo cultural e político" 
 

 
 
 
Debemos crear unha 'conspiración de lectores' para lograr ser o suficientemente 
astutos e sutís para conseguir que pouco a pouco poidamos internar aos nosos  
fillos no apaixonante mundo da lectura. "José Antonio Marina 


