
 

Clubs de lectura  

Infantils  

 

Tardor 2018 Tardor 2018 Tardor 2018 Tardor 2018     
Cicles trimestrals 

de  5 a 11  anys 

Creixeu amb nosaltres 

 #clubsdelectura 
#infantils 
#llegim 
#15AnysClubs 

 

Què són? 
Els Clubs de lectura el formen lectors i lectores que llegeixen un mateix llibre 

individualment  per després comentar-lo entre tots.  
Més enllà de la comprensió lectora cerquem aprendre a reflexionar sobre 

allò llegit i a fer una lectura més profunda tot promovent el pensament crí!c. 

El diàleg entre els infants i el respecte són la base dels nostres clubs. 

 

A qui s’adrecen? 
A infants i joves a par!r 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 par!cipar tot 

l’any o bé només un trimestre. 
 
Què llegim? 
Llegim tot !pus de lectures: ficció, còmics, poesia... llibres nous i d’altres que 

ja han esdevingut clàssics de la literatura infan!l i juvenil. 

 

Com funcionen? 
La Biblioteca posa a l’abast dels lectors un exemplar del .tol triat que després 

de la lectura s’haurà de retornar. Els clubs estan coordinats per l’Imma Pujol, 
bibliotecària de la Sala infan!l i comptem amb la col·laboració de famílies 

dels clubs de lectura. 

 

Què volem? 
· possibilitar la lectura personal i la lectura compar!da 

· llegir més i millor 

· punt de trobada i de relació amb infants i joves amb les mateixes inquietuds 

 

Com inscriure’s? 
Us podeu inscriure adreçant-vos a la Sala infan!l, trucant per telèfon o per 

correu electrònic: bptarragona.cultura@gencat.cat  

La par!cipació és gratuïta.  

Clubs de lectura Infantils 



 
 
Com parlar per youtube de llibres  
i aconseguir que t’escol n, o no 
Dissabtes 10 i 24 de novembre  
A càrrec d’Oriol Guanyabens, actor de teatre i realitzador audiovisual i de 

Carles Alcoy, narrador i filòleg 

Edat: a par!r d’11 anys 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infan!l 

 Eulàlia Canal 
Dissabte 15 de desembre  
Edat: famílies amb infants a par!r de 7 anys 

Places limitades. Inscripcions a la Sala infan!l 

Aquest 2018 els clubs de lectura infan ls i 
juvenils de la Biblioteca Pública de Tarragona 

fem 15 anys i ho volem celebrar amb els   
nostres lectors i lectores.  

 
Us animem a par cipar en els cicles d’aquest 
curs 2018-19 i a les xerrades i tallers que us 

proposem! 

 Conversem amb  
l’escriptora... 

 Taller de 
booktubers 

 especial 15 anys de clubs 
 CLUB DE LECTURA EN FAMÍLIA 
Per a famílies amb infants de 5 i 6 anys (P5 i 1r de Primària) 

 

Històries diferents 
Cicle trimestral 

Coordinat per la Sílvia Palazón  
Reunions: un dimarts al mes a les 17.30 h  

 

Històries diferents perquè els seus  

protagonistes són especials i ens regalen  

amb la seva singularitat l’oportunitat de tenir una 

visió de la vida poè!ca, de donar valor a la soledat, 

l’amistat i també la possibilitat de ser rebel. 
 

A l’àlbum Frederick, un clàssic de la literatura 

infan!l, descobrirem un ar!sta, un poeta, que 

simbolitza la necessitat de l'art i de la literatura en 

les nostres vides. 

A ¿Qué hace un cocodrilo por la noche? aprendrem una cosa 

vital de l'amistat: el respecte a l'altre, al seu temps, als seus 

gustos, a la seva personalitat... 

 

A l’àlbum El ramat coneixerem una protagonista rebel amb fi-

nal sorprenent. Conte premiat en nombrosos certàmens. 



DIMARTS 27 DE NOVEMBRE a les 17.30 h 
Kathrin Kiss ; Emilio Urberuaga 

¿Qué hace un cocodrilo por la noche? 

Kókinos 

 

DIMARTS 18 DE DESEMBRE a les 17.30 h 
Margarita del Mazo ; Guridi 
El ramat  

La Fragan!na 

 

DIMARTS 23 D’OCTUBRE a les 17.30 h 
Leo Lionni 
Frederick 

Kalandraka 

 

 

 

Comentem:Comentem:Comentem:Comentem:    

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

 

Eulàlia Canal,  
de l’emoció a la paraula 

Cicle trimestral 

“El món de la fantasia i l’univers infan l té 
aquest punt màgic, del tot-és-possible, 
que em fascina”  

Eulàlia Canal 

Coordinat per l’Imma Pujol  
Reunions: un dimarts al mes a les 17.30 h  

 

“Cada conte de l’escriptora Eulàlia 

Canal és un regal per als lectors jo-

ves. Encara més: és un regal a tot el 

món literari. Aquesta narradora, 

nascuda a Granollers i  que va co-

mençar a publicar llibres per a nois i 

noies fa poc més de deu anys, ha dut 

a terme una trajectòria excel·lent 

que a hores d’ara la composen ja 

més d’una vintena de relats...”  
Josep M. Aloy 



NOVEMBRE 
Eulàlia Canal ; ValenN Gubianas 

La nena que només es va poder endur 

una cosa 

Animallibres 

DESEMBRE 
Eulàlia Canal ; Carole Edet 
Un cargol fabufantàs"c 

Barcanova 

 

OCTUBRE  
Eulàlia Canal ; Rocío Bonilla 

L’interrogant gegant 

Animallibres  

 

 

Comentem:Comentem:Comentem:Comentem:    

 CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Per a lectors de 8 a 10 anys (3r a 5è de Primària) 

Un club per llegir, aprendre i xalar  
Llegirem els contes, resultat de la col·laboració entre la 

Biblioteca i el Museu del Port de Tarragona dins el projecte «El 

Serrallo un lloc de conte. La memòria dels pescadors» amb la 

finalitat de difondre el coneixement del patrimoni immaterial 

del Serrallo 

 

El Serrallo, un lloc de conte 
Cicle trimestral 

 

Dins el Cicle:  El mar bressol de contes  
Contes des del bressol. 9a edició  

Del 21 d'octubre al 13 de desembre de 2018 

Coordinat per l’Imma Pujol  
Reunions: un dijous al mes a les 17.30 h  

 



DIJOUS 22 DE NOVEMBRE a les 17.30 h 
Dolores, la remendadora, remalla 

xarxes vora mar 

El treball de la dona al Serrallo 
 

DIJOUS 13 DE DESEMBRE a les 17.30 h 
En Joan, el seitonet, pescador de nit 

Anar a la llum al Serrallo 

 

DIJOUS 25 D’OCTUBRE a les 17.30 h 
Ramon, el ranxero, de pescador a cuiner 

La cuina de barca al Serrallo 

 

 

Escrits per l’Imma Pujol i il·lustrats per l’Antonio Latre,  
amb la coordinació i assessorament de Dolors Saumell i Mercè Toldrà 
Editats pel Centre d’Estudis Marí!ms i Ac!vitats del Port de Tarragona 

Comentem:Comentem:Comentem:Comentem:    

 CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Per a lectors de 9 a 11 anys (5è i 6è de Primària) 

Cicle trimestral 
 

Eulàlia Canal,  
de l’emoció a la paraula 

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

 

Cicle trimestral 

“Eulàlia Canal s’ha instal·lat en el podi dels millors narradors 

per a nois i noies i la seva aportació no sols ha trencat motlles 

i n’ha renovat l’aire, sinó que ha contribuït amb elements 

molt innovadors: la seva sensibilitat, el coneixement del món 

dels infants i joves, els elements fantàs-cs, mig màgics mig 

meravellosos que embolcallen les seves històries i una sub-l 

manera d’arribar al cor dels lectors...” Josep M. Aloy 

Després d’haver llegit  i xalat amb 

L’arbre de les històries  i Un somni 

dins un mitjó, els lectors del nostre 

club coneixeran una mica més l’o-

bra d’aquesta escriptora.  



NOVEMBRE 
Eulàlia Canal ; Elena Ferrándiz 

Roc i l’escala de les portes secretes 

Pagès editors 

DESEMBRE 
Eulàlia Canal ; Sara Ruano 

Un petó de mandarina 

Barcanova 

 

 

OCTUBRE 
Eulàlia Canal ; Zuzanna Celej 
Això és un secret que només sé jo 

Animallibres 

 

 

Comentem:Comentem:Comentem:Comentem:    

 

    

PLACES LIMITADESPLACES LIMITADESPLACES LIMITADESPLACES LIMITADES    
    

INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES a la Sala Infantil i 
 

també per:  
 

bptarragona.cultura@gencat.cat 
 
 
 
Biblioteca Pública de Tarragona,  Fortuny, 30, 43001 Tarragona 

Telèfons. Informació: 977 240 331, 977 240 544, 977 248 304  

c.e.: bptarragona.cultura@gencat.cat 

 
 

WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 

BLOG    CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 

BLOG    BIBLIOTECA & TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 

 
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 

Al Racó dels clubs trobareu els 
llibres que més han agradat 

als clubs de lectura  

1 

2 
3 

 
 
 

 

 

 

 
Pòdiums clubs  
curs 2017-2018 

HORARI 
Dilluns de 15 h a 20 h  

De dimarts a divendres de 10 h a 20 h  

Dissabtes de 10 h a 14 h 


