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- CLUBS DE LECTURA -

El club de lectura és una de les activitats de dinamització
lectora més populars que podem trobar a les biblioteques.
En aquest espai s´hi reuneixen un grup de lectors -ja siguin
adults, joves o petits— i intercanvien opinions i vivències a partir
del llibre llegit.
En aquest taller aprendrem a realizar un projecte de club de
lectura i tots aquells elements que cal tenir en compte: la planificació, les lectures, elements de dinamització… tot allò que farà
possible que el nostre club de lectura es converteixi en el cor de
la biblioteca.

A càrrec de:
Joan de Boer, escriptor i especialista en activitats
de dinamització lectora.
Treballa habitualment en biblioteques i centres culturals realitzant activitats de narració oral, clubs de
lectura i tallers d´escriptura així com cursos de formació, conferències i projectes de promoció lectora.
www.joandeboer.cat

- EL TALLER-

Podem definir el club de lectura com la trobada de lectors
al voltant d´un llibre.
A partir d´aquesta senzilla premisa se´ns obren nombroses
variables:
-Les edats a les que ens dirigim
-Els llibres per llegir
-Com dinamitzar la sessió
…
Per tal de realizar l´activitat de forma exitosa caldrà tenir en
compte aquestes i altres variables i elaborar un projecte. En fi,
tota una feina que comença molt abans de la trobada amb els lectors.
En el taller “Clubs de Lectura” identificarem aquells elements més importants a tenir en compte a l´hora d´organitzar un
club de lectura i com portar-los a la pràctica de forma efectiva.
En finalitzar el taller, cada alumne haurà d´elaborar un projecte de club de lectura –infantil, juvenil o adult– per a portar-lo a
la pràctica.
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- CONTINGUTS -

1ª PART
-Presentació
-El món dels llibres i la lectura
-Clubs de Lectura

2ª PART
-Clubs de lectura (adults)
-El projecte
-Elements de dinamització

3ª PART
-Clubs de lectura (infantil/juvenil)
-El projecte
-Elements de dinamització

4ª PART
-Elaboració del projecte

- OBJECTIUS -

*Capacitar a l´aumne per a la dinamització d´un club de
lectura.

*Capacitar a l´alumne per organitzar, avaluar o dirigir un
projecte de club de lectura.

*Diferents clubs de lectura: infantil, juvenil i adults.

*Aprendre a crear activitats de dinamització lectora.

*Aprofundiment en les activitats de dinamització lectora
que realitza una biblioteca.
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- FITXA TÈCNICA -

Nom:
Clubs de Lectura

Professor:
Joan de Boer

Dirigit a:
-Personal bibliotecari
-Professionals de l´animació a la lectura
-Feines relacionades amb els llibres i la literatura

Assistència
Màx. 15

Durada del taller:
2 h.

- IMATGES -

Curs Escriptura Creativa a l´Aula”. Escola d´estiu del
Moviment de Renovació Pedagògica de l´Alt Empordà,
Figueres, Juliol (2016)

Taller “L´Art d´Explicar Contes”.
Biblioteca de La Seu d´Urgell, Novembre(2017)

Conferència “Llegir per créixer”. Biblioteca de
Sant Gregori, Maig (2016)
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- BIBLIOGRAFIA -

ANIMACIÓ LECTORA
-Aller, Carlos “Estrategias lectoras. Juegos que animan a leer” Marfil
-Gil, Carmen “Leer, contar y jugar” CCS
-Nuño, Fran “Manual de técnicas de animación a la lectura” Berenice
CLUBS DE LECTURA
-Arana, Jesús i Galindo, Belén “Leer y conversar ” Trea
-Carreño, Óscar “Clubes de lectura” UOC
-Carrillo, Mercè “Llegim plegats” Angle
LECTURA
-Bayard, Pierre “Com parlar dels llibres que no hem llegit” Empúries
-Blay, Antonio “Lectura rápida” Iberia
-Manguel, Alberto “Una historia de la lectura” Alianza
LITERATURA
-Eco, Umberto “Sis passejades pels boscos de la ficció” Destino
-Riquer, Martí de “Historia de la literatura universal” Noguer
-Vargas Llosa, Mario “La Verdad de las mentiras” Alfaguara
PRESCRIPCIÓ LECTORA
-Bloom, Harold “El Cànon occidental” Columna
-Boxall, Peter “1001 libros que hay que leer antes de morir” Grijalbo
-Fadiman, Clifton “Un Plan de lectura para toda la vida” Planeta

Joan de Boer
Dinamització Lectora
www.joandeboer.cat

E-mail: jjbowi@yahoo.es
Tel.(fix): 93 485 67 77
Tel.(mòbil): 626 780 132
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