
 Clubs de lectura  
Infantils  

 

 

Tardor 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.  
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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 2018-2019 

         Club de lectura  
d’àlbums il·lustrats  

 

Un dijous al mes a les 18.30 h 
Amb Imma Pujol i la col·laboració de Concepció Gil 

 

Comencem el mes de novembre! 

 



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

 

Si us plau no em molestis més!  
Cicle trimestral 

Situacions del dia a dia que molesten molt als personatges d’aquestes 
històries que sempre acaben resolent les seves petites diferències i 
conflictes. Durant aquestes tres sessions trobarem 
espais per explicar allò que ens molesta, preocupa i 
que sovint no expressem en veu alta. 
 
A La veueta, de Kris di Giacomo, la història que 
comença amb una anècdota molt divertida i que 
aprofita per fer-nos pensar com hem de respectar a 
altre i solucionar els nostres errors.  
 

Óssa i conill. Un pesat al terrat , de Julian Gouch és 
una història molt divertida sobre l’amistat, la saviesa i 
els sorolls imprevistos. 
 

Lleó contra conill, d’ Alex Latimer. A l’Àfrica un lleó dolent, dolentíssim, 
tracta malament a tots els animals... Una història que demostrarà que 
més val traça que força.  
 
Karme González és narradora i animadora sociocultural , integrant del 

Col.lectiu Entretes i li agrada cantar i abraçar els arbres. 

Coordinat per Karme González 
Reunions: un dimarts al mes a les 18 h 

 



Julian Gouch 

Óssa i conill. Un pesat al terrat 
Il·lustració: Jim Field 

Traducció: Marta Salvadó 
Ed.Baula 

 

 

OCTUBRE 
 
Kris di Giacomo 

La veueta 

Il·lustració: Michaël Escoffier  
Traducció: Anna Duesa 
Ed. kókinos 
 
 

 

Comentem: 

NOVEMBRE 

DESEMBRE 
 
Alex Latimer 

Lleó contra conill 
Traducció: Jordi Vidal i Tubau 
Ed. Baula 
 
 
 



 CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Per a lectors de 7 a 9 anys (2n i 3r de Primària) 

NOVEMBRE 
Michelle Knudsen 

El lleó de la biblioteca  
Il·lustració: Kevin Hawkes  
Ed. Ekaré 

 

 

DESEMBRE 
Margaret Mahy 
El segrest de la 
bibliotecària  
Il·lustració: Quentin 

Blake, traducció: Teresa 

Guilleumes i Morell 

Ed. Viena 

OCTUBRE 
William Joyce 

Els fantàstics llibres 
voladors del Sr. 
Morris Lessmore  
Traducció: Nàdia 
Revenga García 
Ed. Andana 

 

Paraules, llibres i biblioteques  
Cicle trimestral 

Coordinat per l’Imma Pujol, bibliotecària 
                    i la col·laboració d’Isabel Punyet 
Reunions: un dimarts al mes a les 18 h  

 Comentem: 

Us convidem a descobrir la fabulosa història de les lletres, 

dels llibres i de les biblioteques amb el desig de compartir aquesta pas-

sió amb tots els que obrim aquestes pàgines. Un cicle per a persones 

curioses que vol ser un petit homenatge als llibres i a les biblioteques. 



 

 

Cicle trimestral 

Coordinat per l’Imma Pujol, bibliotecària 
                    i la col·laboració d’Anna Monreal 
Reunions: un dijous al mes a les 18 h  

 Comentem: 

CLUB DE LECTURA INFANTIL 
Per a lectors de 9 a 11 anys (4t i 5è de Primària) 

Aperitiu d’històries 

OCTUBRE 
Roald Dahl 
El fantàstic senyor 
Guillot  
Il·lustració: Quentin 
Blake, traducció: Joan 
Mateu i Besançon 
Ed. La Magrana     

 

NOVEMBRE 
Chris Van Allsburg 
Ed. Fondo de Cultura 
Económica 

DESEMBRE 
Roddy Doyle 
La venjança dels 
mofetes  
Il·lustració: Brian 
Ajhar, traducció: 
Armand Carabén 
Ed. Columna   

 

Un tastet d’històries esbojarrades, divertides i sorpre-
nents que ens faran passar una bona estona i sobre tot 
ens encomanaran moltes ganes de seguir llegint. 

El higo más dulce  
Traducción: 
Francisco Segovia 

Los misterios  
del señor 
Burdick  
Traducción:  
Odette Smith 



 

 

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  
Dimarts a divendres de 10 h a 20 h  
Dissabte 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 

Si ets un nou membre  
del club de lectura,  
recull la teva insígnia! 

http://www.facebook.com/newyorkpubliclibrary
http://www.twitter.com/nypl

