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 Clubs de lectura  
Infantils  

 

Primavera 2019 Cicles trimestrals 

De 5 a 11 anys 

 

Creixeu  

amb nosaltres 

#clubsdelectura 

#infantils 

#llegim 

 

PLACES LIMITADES 
 

INSCRIPCIONS OBERTES a la Sala infantil i 
 

també per:  
 

bptarragona.cultura@gencat.cat 



 

Què són? 
Els Clubs de lectura el formen lectors i lectores que llegeixen un mateix llibre 
individualment per després comentar-lo entre tots.  
 
A qui s’adrecen? 
A infants i joves a partir de 5 anys, amb ganes de llegir però també amb ga-
nes de fer amics i xerrar amb l’excusa d’una lectura interessant. 
 
Periodicitat 
Les reunions són mensuals, d’octubre a juny, i tenen una durada aproximada 
d’una hora. Programem les lectures per cicle trimestrals. Podeu participar tot 
l’any o bé només un trimestre. 
 
Què llegim? 
Llegim tot tipus de lectures: ficció, còmics, poesia... llibres nous i d’altres que 
ja han esdevingut clàssics de la literatura infantil i juvenil. 
 
Com funcionen? 
La Biblioteca posa a l’abast dels lectors un exemplar del títol triat que després 
de la lectura s’haurà de retornar. Els clubs estan coordinats per l’Imma Pujol, 
bibliotecària de la Sala infantil i comptem amb la col·laboració de famílies 
dels clubs de lectura. 
 
Què volem? 
· possibilitar la lectura personal i la lectura compartida 
· llegir més i millor 
· punt de trobada i de relació amb infants i joves amb les mateixes inquietuds 
· aprendre a reflexionar sobre allò llegit tot promovent el pensament crític 
· passar-ho molt bé fomentant la creativitat, jugant, fent manualitats, etc. 
 
Com inscriure’s? 
Us podeu inscriure adreçant-vos a la Sala infantil, trucant per telèfon o per 
correu electrònic: bptarragona.cultura@gencat.cat  
La participació és gratuïta.  

Clubs de lectura Infantils 



 

Laboratori de creació literària 
Amb la Muntsa Plana 
Edat: a  partir d’11 anys 
Properes sessions: 
Dissabtes 27 d’abril i 25 de maig 

 
Taller d’escriptura  

creativa 

1 

2 
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Al Racó dels clubs hi trobareu els llibres que més 
han agradat als lectors dels clubs de lectura  

 
Pòdiums dels clubs curs 2017-2018 



 CLUB DE LECTURA EN FAMÍLIA 
Per a famílies amb infants de 5 i 6 anys (P5 i 1r de Primària) 

 

Benvinguts, passeu passeu... 
Cicle trimestral 

Coordinat per la Rosalia Ciuró 
Reunions: un dimarts al mes a les 17.30 h  

 

La Rosalia Ciuró és una bibliotecària itinerant que procura 
apropar la seva passió per la literatura infantil als més petits . 
Això d’anar sempre amb els llibres amunt i avall va inspirar-la a escriure 
un conte infantil amb el qual encetarem aquest cicle “Pol el cargol”, 
l’animal que sempre duia la casa l’esquena... Teniu ganes de saber com 
deu ser per dins una closca de cargol? Voleu descobrir altres cases del 
món? Heu provat de construir-ne una amb només una capsa de cartró?   
 
Doncs benvinguts...passeu, passeu... que casa meva és casa vostra, si és 
que hi ha cases d’algú... 

 
 

 

Un cicle per conèixer nous llocs on viure, 

alguns reals i d’altres imaginaris i on ens 

convertirem en arquitectes i constructors de 

les nostres petites cases.  



Linda Sarah i Benji Davies  
Grans amics 
Andana, 2016 

Clèmentine Sourdais 
Cases del món 
Cruïlla, 2010 

ABRIL 
 
Rosalia Ciuró i Hugo Prades 

Pol el cargol 
Biblioteca Mestra Maria Antònia de 
Torredembarra 
 
III Premi de contes infantils il·lustrats, 
XIV Premis Vila Torredembarra, 2012 

 

Comentem: 

MAIG 



 CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Per a lectors de 7 a 8 anys (2n de Primària) 

MAIG 
Istvan Banyai 
Zoom 
Fondo de Cultura  
Económica 

JUNY 
Michael Ende 
El secret de la Lena 
Cruïlla 

ABRIL 
Laura Owen 

Arri, Brunilda! 

Blume 
 

 

Històries esbojarrades  
Cicle trimestral 

Coordinat per l’Imma Pujol  
                    i amb la col·laboració de la Silvana Ribelles 
Reunions: un dimarts al mes a les 17.30 h  

 Comentem: 

Aquest trimestre us proposem tres llibres que us 
engrescaran a enganxar-vos a la lectura... o si més 
no,  segur que us faran passar un bona estona! 

Dav Pilkey  
Les aventures  

del capità calçotets 

Cruïlla 



 

 

Cicle trimestral 

Coordinat per l’Imma Pujol  
                    i amb la col·laboració de l’Anna Monreal 
Reunions: un dijous al mes a les 17.30 h  

 Comentem: 

CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Per a lectors de 8 a 9 anys (3r i 4t de Primària) 

Històries meravelloses  

ABRIL 
Sven Nordqvist 
El pastís d’aniversari 
Columna 

 

MAIG 
Eulàlia Canal 
L’arbre de les històries  
Animallibres 

 

JUNY 
Roald Dalh 
La meravellosa 
medecina d’en Jordi 
Estrella Polar 

Tres històries de la mà de tres grans escriptors: 
Sven Nordqvist, Eulàlia Canal i Roald Dahl que 
ens deixaran meravellats. 



 

 

Heroïnes 
Cicle trimestral 

 Comentem: 

A la literatura infantil i juvenil sempre hi ha 
hagut personatges femenins transgressors. 
Aquest trimestre volem reivindicar el paper de les dones en 
la història i en les històries. No us el perdeu! 

CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Per a lectors de 10 a 11 anys (5è i 6è de Primària) 

Coordinat per l’Imma Pujol i amb la col·laboració de l’Eva Gloria 
Reunions: un dissabte al mes de 10. 30 h a 11.30 h 

ABRIL 
Frida Nilsson 

Piratas del mar 
helado 
Thule  

Josephine Poole; 
Angela Barrett 

Anna Frank 
Lumen 

JUNY 
James Riordan 

El Mag d’Oz 
Vicens Vives 

 

 

PLACES LIMITADES. INSCRIPCIONS OBERTES  
 

MAIG 
Eduardo Alonso 

Anna Frank 
Vicens Vives 

 

 


