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Llegim +6 és una col·lecció creada per a fomentar i gaudir de la lectura per plaer, a través d'històries fresques que tenen un
rerefons ple de valors: solidaritat, amistat, honestedat, perseverança… Valors, que apareixeran de manera transversal i
normalitzadora en uns llibres que presenten totes les característiques d'accessibilitat a la lectura pel que fa al format, la
tipografia, disposició del text, contrast de color i il·lustracions. 

Característiques pensades i dissenyades des del seu origen per a facilitar l'accés a la lectura a tots els nens i nenes.

UN CARNAVAL MOLT ANIMAL
Volum 5 - colec·ció llegim +6 VOLUM 5

Al parc estaven a punt de celebrar Carnaval. Tots els animals
estaven emocionats de saber que celebrarien una festa de
disfresses.Tots menys el rinoceront, que els havia dit que no
hi aniria. 

—El rinoceront no es pot perdre la festa! —van dir—. Serà molt
divertida! 

Havien de fer alguna cosa... 

 
L’empoderament és la capacitat d’aconseguir

 una transformació davant d’una situació de vulnerabilitat, i
en algunes ocasions és necessari per fer front

 als costums i a la forma habitual de relacionar-nos amb
l’entorn. El poder de decisió i el valor són essencials

 per a aconseguir el canvi. 
 

#empoderament #amistat #valor 
 

 

EN AQUEST LLIBRE...

ALTRES TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ



Una col·lecció inclusiva, adreçada a infants tot just en el moment que comencen a llegir de manera autònoma (generalment als sis anys
coincidint amb l’inici del Cicle Inicial de Primària) i per al connotació del temps verbal del nom (nosaltres) com a terme inclusiu, ja que
aquesta col·lecció pretén incloure a tots els nens i nenes (inclosos els nens i nenes amb trastorn de l’aprenentatge com la dislèxia). Llegim +
6 es una col·lecció adreçada als infants en l’etapa immediatament posterior a la descodificació del codi lector, tot just quan s’inicia la lectura
autònoma en lletra d’impremta. 

Lema: Nosaltres ja llegim sols/les 

 

 
FAMÍLIA TIPOGRÀFICA:

La font seleccionada te unes característiques: inclinació, elements ascendents i descendents, espaiat entre lletres i interlineat que
són recomanables per a infants amb trastorn de l'aprenentatge com la dislèxia. 
Amb un mínim de 20 punts, la mida de la font , està per sobre de les recomanacions de l'ONCE, facilitant la lectura a nens i nenes
amb baixa visió.

 
PAPER: 

S’ha seleccionat un paper d’elevat gramatge per a facilitar el pas de les pàgines a nens i nenes amb dificultats en la psicomotricitat
fina. L’acabat mat, evita el reflex de la llum sobre el paper que podria dificultar la lectura. 

 
DISPOSICIÓ DEL TEXT 

Justificat en bandera (a esquerra) i un interlineat generós, faciliten el pas d'una línia a l'altra i no es tallen mai les paraules al final del
línia.

CONTRAST DE COLOR: 
Es garanteix el contrast de color del text amb el fons per a facilitar la lectura a infants amb baixa visió i/o trastorns de l'aprenentatge.

 

QUE ÉS LA COL·LECCIÓ LLEGIM +6?

CARACTERÍSTIQUES
Les seves característiques la diferencien i la destaquen de la resta de col·leccions adreçades a aquesta etapa escolar (a partir dels 6 anys)
sobretot pel seu format: paper, tipografia, disposició del text i les il·lustracions, que faciliten la lectura i la comprensió de la narració, fent-la així
més accessible a nens i nenes amb dificultats lectores i/o trastorns de l’aprenentatge. Un col·lectiu amb una elevada presència a les aules que
fins ara tenia dificultats per trobar lectures que els permetessin accedir a la lectura en les mateixes condicions que la resta d’infants. 

IL·LUSTRACIONS: 
Distribuïdes de manera uniforme acompanyen al text com a reforç cognitiu per a facilitar la comprensió de la narració. 

L'A AUTORA
Susana Peix és bibliotecària especialista en literatura infantil i escriptora amb una trajectòria de més de 15
anys i més de 50 títols publicats adreçats a un públic infantil i és especialista en accessibilitat a la lectura. 

Bibliotecària especialitzada en literatura infantil, escriptora i especialista en accessibilitat. Diplomada en
Biblioteconomia i Documentació per la UB, Postgrau en Accesibilidad y Diseño para todas las personas per
la UIC i Máster de Accesibilidad para Smart City per la UJA i la ONCE. Compta amb el títol Fondos
bibliográficos inclusivos per la UEMC, Accesibilidad en materiales digitales per la UNED i la ONCE,
Accesibilidad en atención a clientes per la UNED i te formació en llengua de signes catalana i espanyola, en
Lectura Fàcil i en salut mental. 

Forma part de l’equip docent del Postgrau de Llibreria de l'Escola de Llibreria de la Facultat de
Biblioteconomia i Documentació de la UB. Forma part del equip de treball del projecte "Biblioteques
Inclusives" impulsat pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i realitza formacions adreçades
a bibliotecaris i bibliotecàries sobre accessibilitat en biblioteques. 

IL·LUSTRADORS DE LA COL·LECCIÓ

ACCESSIBILITAT
TESTADA

ROGER ZANNI


