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Clubs de lectura  

Infantils  
 

Hivern 2019Hivern 2019Hivern 2019Hivern 2019 Cicles trimestrals 

De 5 a 11 anys 

 

Creixeu  

amb nosaltres 

#clubsdelectura 
#infantils 
#llegim 

    

PLACES LIMITADESPLACES LIMITADESPLACES LIMITADESPLACES LIMITADES    
    

INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES INSCRIPCIONS OBERTES 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 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 

· aprendre a reflexionar sobre allò llegit tot promovent el pensament crí�c 

· passar-ho molt bé fomentant la crea�vitat, jugant, fent manualitats, etc. 

 

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 



 

Laboratori de creació literària 
Amb la Muntsa Plana 
Edat: a  par$r d’11 anys 
Març 2019 

 Taller d’escriptura  
crea$va 

1 

2 
3 

 
 
 

 

 

 

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

 
Pòdiums dels clubs curs 2017-2018 

I properament... 



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

 

Llibres a la piscina 
Cicle trimestral 

Coordinat per la Joana Pijama, el Joan Camises i el Joan Mitjons 
Reunions: un dimarts al mes a les 17.30 h  

 

Darrera del pseudònim de Joana 

Pijama, Joan Camises i Joan Mitjons 

s’hi amaga en Joan Rioné, actor, 

narrador i autor dels tres contes que 

us proposem per aquest trimestre. La 

seva obra té un important 

reconeixement en l’àmbit de la 

literatura infan�l.  

Durant aquests tres mesos coneixerem 

l'imaginari i els secrets d'aquest autor que 

s'amaga rere mil històries i cent noms.  Sabrem què l'inspira, 

com treballa, on troba les històries i, fins i tot, quins són els seus 

contes preferits per menjar i quins plats llegeix, cada nit, abans 

d'anar a dormir.  

 

Però sobre tot volem que gaudiu i compar�u amb la família el 

plaer de llegir i descobrir noves històries i nous contes! 



FEBRER 
Joan Camises ;  

Marta Contreras 

Formigues a la cuina 

Piscina, un pe�t oceà 

MARÇ 
Joan Mitjons ; Júlio Aliau 
Animalari de carrer 

Piscina, un pe�t oceà 

GENER 
Joana Pijama ; Anduluplandu 

Mapa de ciutats somiades 

Piscina, un pe�t oceà 

 

 

 

Comentem:Comentem:Comentem:Comentem:    



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

FEBRER 
Judi BarreE ; Ron BarreE 

Ennuvolat amb risc de  

mandonguilles 

Corimbo 

MARÇ 
Eugene Trivizas ; Helen 
Oxenbury 
Els tres llobatons  

i el porc dolent 

Ediciones Ekaré 

GENER 
Viladoms ;  
Pesquis i Baliga 

La Galera 

 

 

Llibres que fan lectors 
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:Comentem:Comentem: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! 



 

 
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:Comentem:Comentem:Comentem:    

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

Clàssics de la literatura infantil 

GENER 
Jean de Brunhoff 
Babar, totes les històries 

Blackie Books 

 

FEBRER 
Chris Riddell 
O�olina i la Gata Groga 

Cruïlla 
 

MARÇ 
Astrid Lindgren 
Pippi Calzaslargas 

Juventud 

Un bon punt de par�da per conèixer els 

clàssics la literatura infan�l i juvenil a través 

d’obres de qualitat. 



 

 

Els imperdibles 
Cicle trimestral 

 Comentem:Comentem:Comentem:Comentem:    

Us proposem un i�nerari trimestral per algu-

nes de les millors obres de la literatura infan-

�l. Aquest recorregut és un pe�t tastet que ens portarà també 

a descobrir altres obres, algunes de tan interessants com les 

lectures triades. 

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 h a 11.30 h 

GENER 
Susie Morgenstern 

Cartes d’amor  

de 0 a 10 

Pagès  

Chris Riddell 
L’Ada Goth  

i el ratolí  

fantasma 

Cruïlla 

MARÇ 
John Stephen 

Mimi 

Viena 

 

    

PLACES LIMITADES. INSCRIPCIONS OBERTES PLACES LIMITADES. INSCRIPCIONS OBERTES PLACES LIMITADES. INSCRIPCIONS OBERTES PLACES LIMITADES. INSCRIPCIONS OBERTES  
 

FEBRER 
Roberto Aliaga 

El Píncep dels 

embolics 

Baula 

 


