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CLUB DE LECTURA 

 

  

HORARI:   DIJOUS al MIGDIA 

 
QUOTA MENSUAL:  13 € mensuals  (en funció 
dels infants inscrits, pot variar) 

EDATS: 1r. a 6è. 

 

 

 

Des de la llibreria Atzavara us presentem 
aquesta proposta de taller de mediació 

lectora, pensada especialment per l’Escola 
Reina Violant de Barcelona. 

Tant a l’equip de la llibreria com a les 
mediadores ens enamoren els llibres i creiem 
fortament que l’adquisició de l’hàbit lector i 
l’estima per la literatura és un dels millors 
regals que podem fer als nostres infants. 

 

Aquest taller està dissenyat per tres persones especialistes en Literatura Infantil i Juvenil (LIJ) i mediadores de 
lectura: Berta Nogué, llibretera d’Atzavara, Madalena Elek, il·lustradora i artista i Celia Blanco, que també és 
especialista en treballar l'escriptura creativa amb infants i adolescents.  En aquest cas, els tallers estaran 
dinamitzats per la Berta i la Madalena.  
 
Són objectius de l’activitat: 

● Fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura.  
● Apropar llibres de qualitat als infants oferint una tria amb diversitat de suports, temàtiques i gèneres literaris, amb 

especial interès pel format àlbum il·lustrat. 
● Generar relacions positives de vincle i descoberta entre l’infant i la literatura, fomentant el joc com a via 

d’aprenentatge, així com la curiositat, l’esperit crític i el diàleg obert. 
● Donar a conèixer autors, autores i les seves obres de Literatura infantil 
● Desenvolupar l’expressió oral dels infants. Enriquir el seu vocabulari i la seva capacitat per argumentar els seus 

gustos i opinions. 
● Generar intercanvis d’opinions, afavorint l’empatia, la relació de respecte entre companys i companyes, l’ampliació 

de la mirada i la construcció de comunitat. 
● Millorar la comprensió lectora des d’una proposta oberta i atenta, on no hi ha una sola interpretació possible dels 

textos llegits i on cada infant pugui trobar l’espai per exposar el seu punt de vista sense judicis. 
 
COM S’ESTRUCTURA L’ACTIVITAT: 

A. Club de lectura. Acompanyament  a la lectura i conversa literària. 
B. Taller de mediació literària amb activitat artistica. Més enfocat al  descobriment d’obres i a treballar la 

literatura des d’altres disciplines. 
En qualsevol dels dos casos, l’estructura serà la mateixa per als grups d’edat, encara que variarà en l’elecció de les obres 
i en la manera de treballar-les, adaptada a les edats, al nivell lector i al ritme dels i les  participants.  

Es farà una sessió al mes per donar temps als infants per llegir el text. 

INICI DE  L’ACTIVITAT:  
 
Dijous 15 de desembre de 2022. Un cop tinguem totes les incripcions, es farà arribar el calendari de  l’activitat. 
 

INSCRIPCIONS:  
Les inscripcions es faran a través del següent formulari  inscripció club de lectura. 
Per donar-se de baixa d’una activitat caldrà avisar amb quinze d’antelació al correu gestio@garbuix.org. 
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