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LA PENYA DELS LLIBRES 

Club de Lectura Infan�l 

EDAT :  9-12 ANYS  // SESSIONS :  6  

DURADA:  60 m. aprox. // PARTICIPANTS: Màx.15 

La Penya dels Llibres és un club de lectura mensual dirigit a nois i 

noies de 9-12 anys. El nostre objec0u és el de crear un grup 

d ámics que llegeixen llibres, els comenten i realizen ac0vitats di-

namitzadores al seu voltant. 

 

Les obres 

Les obres proposades són algunes de les més populars entre els 

lectors infan0ls. També s h́a posat especial èmfasi en procurar que 

les obres escollides pertanyin a diferents gèneres (aventures, te-

rror, contes…)  

 

El club de lectura 

El club de lectura consta de 4 parts diferenciades: 

 -Presentació de la lectura i valoració general. 

 -Resum col.lec0u i debat 

 -Ac0vitat 

 -Presentació del proper llibre 

 

Ac�vitats del club 

La penya dels llibres ofereix material propi del club: 

 -Carnet, punt del llibre i diploma 

I ac0vitats: 

 -Mur de la lectura i ac0vitats de dinamització lectora. 

 

Durada del club 

El club de lectura té una periodicitat mensual, dividida en 6 ses-

sions. D áquesta manera, el lector jove podrà combinar les lectures 

del club amb la feina escolar sense que això suposi una càrrega 

excessiva. 



PRIMERA LECTURA  

Presentació dels llibres del club. Mur de 
La Penya dels Llibres i material 

LA PENYA DELS LLIBRES 

-calendari de lectures - 

PRESENTACIÓ 

Títol:  
Autor:  

SEGONA LECTURA  

Títol:  
Autor:  

Títol:  
Autor:  

TERCERA LECTURA  

QUARTA LECTURA  

Títol:  
Autor:  

CINQUENA LECTURA  

Títol:  
Autor:  



LA PENYA DELS LLIBRES 

-catàleg de lectures proposades- 

Títol: El segrest de la bibliotecària 
Autor: Margaret Mahy 

Títol: El meu nom és Stilton ** 
Autor: Geronimo Stilton 

Títol: Una Troballa sorprenent ** 
Autor: Jaume Cela  

Títol: La Lola Vola */** 
Autor: Wilfried von Bredow 

Títol: Jo, Elvis Riboldi ** 
Autor: Bono Bidari 

Títol: Tina superbruixa detectiu 
Autor: knister 

Títol: Sputnik  * 
Autor: Bettina Obrecht 

Títol: El Zoo d'en Pitus  */** 
Autor: Sebastià Sorribas 

Títol: Misteri de la tifa de  gos  
Abandonada */** 

Autor: Anna Cabeza 

* Lots disponibles CEPSE  
** Lots disponibles altres: Lots DIBA; biblioteques DIBA; altres biblioteques... 



LA PENYA DELS LLIBRES 

-animació a la lectura- 

PRESENTACIÓ CLUB ESCOLES 

Presentació del club de lectura a les escoles de la població. 

RACÓ DEL CLUB 

Confecció d ún espai dedicat a les ac0vitats del club:  penjar-hi  

informació, no?cies, lectura del mes... 

CARNET DEL CLUB 

Carnet del club de lectura per a cada membre. 

PUNT DE LLIBRE DEL CLUB 

Punt de llibre del club de lectura. 

NOTA 

Posarem nota al llibre. 

DIARI DE LECTURES 

Diari amb totes les lectures del club 

DIPLOMA 

Entrega d ún diploma als par0cipants del club. 



Joan Boher 
 

626 780 132 – 93 485 67 77  
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