
 Clubs de lectura  
Juvenils 

+ de 12 anys 

 

Tardor 2018  

Cicles trimestrals 

Ho volem celebrar amb vosaltres 
Aquest 2018 els clubs fem 15 anys! 

 

#clubsdelectura 
#juvenils 

#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 compren‐
sió 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 joves i el 
respecte són la base dels nostres clubs de lectura. 
 
A qui s’adrecen? 
A joves a par r de 12 anys amb ganes de llegir però també amb ganes 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 cor‐
reu electrònic: bptarragona.cultura@gencat.cat 
La par cipació és gratuïta.  

Clubs de lectura Juvenils 



 
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: 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 i ho volem celebrar amb els   
nostres lectors i lectores.  

 
Us animem a par cipar als  

d’aquest curs 2018‐19 i a no perdre‐us les que us proposem! 

 

 Conversem amb  
l’escriptora... 

 especial 15 anys de clubs 

 Taller de 
booktubers 



CLUB DE LECTURA JUVENIL  
 
 

Lectors de 12 a 14 anys (1r a 3r d’ESO) 

 

Els imprescindibles  
de la literatura juvenil 

Cicle  

Coordinat per l’Imma Pujol 
Reunions: un dissabte al mes a les 12 h  

 

Joves Atrapats per la lectura 

 

Comencem un nou any i una nova proposta de lectures. 
Aquest trimestre us hem preparat una selecció de lectures 
que considerem IMPRESCINDIBLES combinant còmics i fic‐
ció. Totes aquestes lectures són un punt de par da per a 
llegir‐ne moltes més.  

Ens acompanyeu en aquest viatge? 



NOVEMBRE  
Eulàlia Canal 
La pluja als llavis 

DESEMBRE  
Sharon Creech 
Un batec alhora 
Pagés Editors 

 

OCTUBRE  
Neil Gaiman 

Cemen ri sense làpides i d’altres històries negres 

Estrela Polar 
 
 

 Comentem: 

Eric Huevel ; Ruud Van Der Roi 
La Recerca: casa d’Anna Frank 

Estrella  Polar 

Dugomier ;  disseny i colors: ERS 

Els infants de la resistència: 
Primeres accions 

Base Editorial 

Jeff Smith 

Bone 
As berri 



 CLUB DE LECTURA JUVENIL    
 

Lectors de + 14 anys 

 

El + nou i el + clàssic 
Llegim clàssics i novetats 
 

Cicle 

Coordinat per l’Imma Pujol 
Reunions: un dissabte al mes a les 13 h  

 

Joves Lectors 

Des del mes d’octubre fins al mes de juny els clàssics i les 
lectures més actuals de literatura juvenil esdevenen els pro‐
tagonistes dels clubs de lectura juvenils.  
El fil de les lectures són els clàssics universals, obres que, 
malgrat el pas del temps, es mantenen en la memòria 
col·lec va passant a formar part del nostre imaginari. Cada 
mes els integrants del club també ndran l’oportunitat de 
llegir les darreres novetats de literatura juvenil arribades a 
la Secció Jove (Planta primera).  
 

“M’exalta el nou i m’enamora el vell” 
J.V. Foix, 1947 



NOVEMBRE  
Eulàlia Canal ; Glòria Marín 

No sur s de nit 
Baula 
EL + NOU 
 

DESEMBRE  
M. Carme Roca 
La merla blava 
Pagés Editors 
EL + NOU 

OCTUBRE  
David Lozano 

Desconegut 
Estrela Polar 
EL + NOU 
 
 

 

 Comentem: 

Isaac Asimov 

Jo, robot 
Proa 

EL + CLÀSSIC 

Stephen King 

La larga marcha 
Plaza & Janés 
EL + CLÀSSIC 

Ursula Le Guin 

Els desposseïts 
Raig Verd 

EL + CLÀSSIC 



 
Club de còmic 

Per a lectors de + 14 anys 

 

80 anys de Superman 
Cicle trimestral 

Coordinat per l’Emili Samper amb la col·laboració de Delirópolis 
Reunions: un dijous al mes  

 

Aquest any se celebra el 80è aniversari del personatge que va 
originar el còmic de superherois. Creat per Jerry Siegel i Joe 
Shuster, Superman va aparèixer per primer cop el 1938 a les pà‐
gines del primer número d’Ac on Comics. Conegut també com 
l’Home d’Acer o el darrer fill de Krypton, el personatge s’ha con‐
ver t en tota una icona de la cultura popular del segle XX, sobre‐
tot a par r de les diverses adaptacions aparegudes al cinema i a 
la televisió. El seu caracterís c (i iden ficable) logo es pot trobar 
avui dia en mul tud d’objectes arreu del món. 

Us proposem celebrar aquest aniversari 
amb la lectura de tres còmics que ens 
proporcionaran tres visions ben diferents 
del personatge: la seva imatge més   
clàssica, una versió alterna va i el secret 
que amaga el seu origen. 



DIJOUS 22 DE NOVEMBRE a les 17.30 h 
Mark Millar ; Dave Johnson, Killian Plunke  

Superman: Hijo Rojo 
Planeta 
ECC 

DIJOUS 13 DE DESEMBRE a les 17.30 h  
Julian Voloj ; Thomas Campi 
Joe Shuster 
Dibbuks, 2018 

 

DIJOUS 18 D’OCTUBRE a les 17.30 h 
Paul Dini ; Alex Ross 

Superman: Paz en la Tierra 

Norma Editorial 
ECC 
 

 Comentem: 



Les nostres guies 

 

   
   

j

 



 

      A planta primera trobareu la Secció  
            amb les darreres novetats 

 
Aquesta secció es complementa amb els llibres de literatura  

juvenil que hi ha a la Sala infantil i juvenil (teixell groc) i amb els 
 còmics que trobareu a la planta baixa 

 
Al Racó dels clubs hi ha els llibres que més  

han agradat als clubs de lectura 
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PLACES LIMITADES 
 

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 
 
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 
 
WEB http://bibliotecatarragona.gencat.cat 
BLOG CINEMÚSICA http://bptbloc.wordpress.com 
BLOG BIBLIOTECA & TGN  https://bibliotecaiciutat.wordpress.com/ 
 
CONNECTA’T AMB LA BIBLIOTECA 


