
Llibres de Lectura Fàcil 
 
Què són? 
Són llibres elaborats amb especial cura per ser llegits i entesos  
per persones que tenen dificultats lectores.  
Segueixen les directrius internacionals de l’IFLA (Federació Internacional 

d’Associacions i Institucions Bibliotecàries) quant al llenguatge, contingut, i forma.  
 
A grans trets, són textos amb un llenguatge senzill però digne,  
que narren una història concreta, amb una única línia argumental  
i cronològica. El disseny és clar i les il·lustracions complementen el text.  

 

A qui s’adrecen? 
A persones que per diferents motius tenen dificultats lectores,  
ja siguin permanents o transitòries: persones nouvingudes que aprenen 
l’idioma d’acollida, adolescents amb trastorns de l’aprenentatge,  
adults que s’inicien en la lectura, persones grans parcialment senils,  
persones amb discapacitat intel·lectual, etc.  

 

Com es distingeixen d’altres adaptacions? 
El logotip LF avala que el llibre ha estat revisat  
per l’Associació Lectura Fàcil i que segueix les pautes  
de l’IFLA. Trobareu el logo a la contracoberta  
i a la pàgina de crèdits.  
Comprovareu que no són llibres de lletra gran  
ni lectures graduades per a l’aprenentatge d’idiomes.  

 

On es poden trobar? 
A la majoria de biblioteques públiques de Catalunya.  
Per saber els títols de cada biblioteca, podeu consultar: 

 El catàleg col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals  
de la província de Barcelona 

 El catàleg col·lectiu de la xarxa de biblioteques públiques  
de Catalunya 

Les biblioteques solen senyalitzar la secció i els llibres de Lectura Fàcil  
amb el logo LF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

 
Per a més informació 

 
Associació Lectura Fàcil 

Tel. 93 310 76 94 
www.lecturafacil.net 

lecturafacil@cobdc.org 
Ribera, 8 Pral. 

08003 Barcelona 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Vols crear un club  
de Lectura Fàcil? 

T’expliquem com fer-ho perquè sigui ben fàcil 

 

http://www.cobdc.org/publica/directrius/index.html
http://www.ifla.org/
http://www.lecturafacil.net/


 

Clubs de Lectura Fàcil 
 
Què és un club de Lectura Fàcil (LF)? 
Un club de lectura és un grup de persones que es reuneix periòdicament  
per llegir i comentar un mateix llibre, amb el guiatge d’un monitor.  
Un club de Lectura Fàcil utilitza llibres avalats amb el logo LF.  
Són especialment indicats per a persones amb dificultats lectores  
i de comprensió. 
 
L’any 2010, a Catalunya hi havia més de 70 clubs de Lectura Fàcil.  
 

Qui participa en els clubs LF? 
 Persones nouvingudes que volen aprendre o millorar  

el català/castellà 
 Persones que volen millorar el seu coneixement de l’idioma  

i les competències lingüístiques 
 Persones grans, com a activitat de reforç de la memòria 
 Persones amb discapacitat intel·lectual 
 Joves, com a activitat de reforç de la comprensió lectora 

 

Què aporta un club LF?  
 Ajuda a mantenir o millorar el nivell de comprensió lectora. 
 Crea un espai de relacions personals i cohesió social. 
 Proporciona la possibilitat de reprendre el gust per la lectura  

a persones que ho havien donat per perdut. 
 Introdueix un pòsit cultural en persones que no han tingut  

l’oportunitat d’adquirir-lo prèviament. 
 Enforteix les relacions amb els agents socials que participen  

en l’organització i dinamització del club.  
 Obre la biblioteca a un públic que no la freqüenta.  

 
 
 
 

 
 
 
Quines entitats poden organitzar clubs LF? 
Les biblioteques són els principals impulsors de clubs de Lectura Fàcil.  
Però, qualsevol entitat, interessada en la lectura com a activitat cultural  
i lúdica, pot organitzar-ne:  

 Residències de gent gran i hospitals de dia 
 Aules d’acollida i Unitats de Suport a l’Educació Especial  
 Escoles d’adults 
 Entitats d’atenció a persones amb discapacitat psíquica o sensorial 
 Centres oberts i pisos tutelats   
 Centres penitenciaris 
 ... 

Les persones interessades en dinamitzar clubs LF  
poden posar-se en contacte amb una biblioteca o entitat  
per oferir-se com a voluntaris.              
 
 
 
 

 
Club LF de la biblioteca de Viladecans       Club LF de la biblioteca Mestre Martí   
en col·laboració del taller ocupacional Caviga    Tauler de Rubí 

     
     

      
 

 
Club LF de l’hospital de dia de Manlleu  
en col·laboració de la biblioteca Bisbe Morgades 

 
 
 

 
Com iniciar un club LF? 
És aconsellable: 

1. Tenir una persona amb experiència o formació  
que dinamitzi les sessions 

2. Comptar amb un grup no superior a 15 persones,  
amb un nivell de comprensió lectora homogeni 

3. Establir un calendari i horari de les sessions 
4. Disposar d’un lot de llibres LF 

 
Al web de l’Associació Lectura Fàcil (www.lecturafacil.net) hi trobareu 
documents sobre clubs LF, bones pràctiques, vídeos i una oferta formativa 
en dinamització lectora.   
 

Com aconseguir llibres LF? 

Podeu adreçar-vos a la biblioteca pública més propera per demanar  
un lot de fins a 20 llibres LF, que us arribarà gratuïtament.  
 
A la demarcació de Barcelona hi ha 6 biblioteques dipositàries:  

 Biblioteca Andreu Nin (Barcelona) 
 Biblioteca Can Casacuberta  (Badalona) 
 Biblioteca Mestre Martí Tauler (Rubí) 
 Biblioteca de Viladecans (Viladecans) 
 Biblioteca Joan Triadú (Vic) 
 Biblioteca Marta Mata (Cornellà) 

 
La Central de Préstec i Serveis Especials (CePSE) és un centre dipositari  
de Lectura Fàcil i també ofereix en préstec els materials LF  
a les biblioteques públiques de les quatre demarcacions que els sol·licitin. 
 
Podeu consultar el catàleg de llibres publicats en Lectura Fàcil al web 
www.lecturafacil.net 

http://www.lecturafacil.net/
http://www.lecturafacil.net/

