
 Clubs de lectura  
Infantils  

 

 

Hivern  2020 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. Hi 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 l’Anna 
Monreal i l’Isabel Puñet. 
 
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 
(977240331) 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 Conxita Gil 

 

Segon cicle a partir del mes de febrer! 

 



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

 
Cicle trimestral 

 

Llegir entre línies...  
Tot allò que no està escrit 

 
“Som els lectors qui completem l’o-
bra; som nosaltres qui teixim entre 
línies tot el que la història ens con-
ta.” 
 

Des del mes de febrer fins el mes d’abril la Muntsa Plana conduirà un 
nou club de lectura. La Muntsa és creadora d'històries; les conta en veu 
alta però també ho fa dibuixant-les, dansant-les, composant-les i escri-
vint-les. És també art-terapeuta i li encanta escoltar amb els ulls tot allò 
que no diuen les paraules. 
 

En aquest cicle no pararem de fer-nos preguntes i descobrirem que mal-
grat haver llegir tots el mateix llibre ens podem submergir en històries 
ben diferents. 
 

Diuen i conten, conten i diuen...  
que dins de cada conte n’hi ha mil de diferents 

Coordinat per Muntsa Plana 
Reunions: un dimarts al mes a les 18 h 



Nicholas Oldland 
L'Ós que abraçava els arbres  

Ed. Símbol 
 

FEBRER 
 
Luisa Aguilar  
Orelles de papallona  
André Neves  
Ed. Kalandraka 
 
 
 

 

Comentem: 

MARÇ 

ABRIL 
 
Dyan Sheldon  
El Cant de les balenes  
Il·lustrat per Gary Blythe  
Adaptay al català per Mercè Escardó i Bas 
Ed. Kókinos 
 
 



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

FEBRER 
Gianni Rodari  
El Camino que no iba 
a ninguna parte  
Xavier Salomó 
Ed. SM 

MARÇ 
Gianni Rodari  

Contes animals 
l·lustracions: Anna Laura 

Cantone; traducció: 

Esperança Sierra Serra. 

Ed. Molino 

GENER 
Gianni Rodari  
Les Ensopegades de 
l'Alícia Paf  
Il·lustracions: Montse 
Ginesta; traducció: 
Beatriu Cajal. 
Ed. 
Barcanova 

 

100 GIANNI RODARI  
«Si disposéssim d’una Fantàstica, com disposem d’una Lògica,  

s’hauria descobert l’art d’inventar».  

Cicle trimestral 

Coordinat per Imma Pujol, bibliotecària, 
                    i la col·laboració d’Isabel Puñet 
Reunions: un dimarts al mes a les 17.30 h  

 Comentem: 

Aquest 2020 celebrem el centenari de l’escriptor i pe-

dagog Gianni Rodari reivindicant la fantasia i l’espai 

que mereix en la vida de cada persona. Jugarem, ens 

divertirem i no pararem d’inventar històries! 



 

 

Cicle trimestral 

Coordinat per 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) 

AMANIDA D’HISTÒRIES 

GENER  
Angela Sommer-
Bodenburg  
El Petit vampir 
Traducció: Marta 
Milian; il·lustracions: 
Amelie Glienke 
Ed. Alfaguara  

FEBRER        
Jordi Folck 
Llibre d'encanteris de la 
Vella Taràndula  
Il·lustracions: Agustín 
Comotto  
Ed. La Galera 

MARÇ 
José Ignacio 
Valenzuela 
La iaia no hi toca 
Il·lustracions: Patricio 
Betteo; traducció: 
Tina Vallès 

Ed. Bira Biro 

 

Vampirs de debò que t’entren per la finestra, llibres d’encanteris 
que provoquen guerres màgiques, àvies poetes... Una bona amani-
da d'històries per a començar l’any! 



 

 

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

