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- PROJECTE -

“La gent llegeix poc”, “Ja no es compren llibres”, “Els joves prefereixen els ginys electrònics”...
El curs EINES DE DINAMITZACIÓ LECTORA ens
ofereix un seguit d´eines que ens serviran per posar fi a tot aquest
seguit de tòpics sobre els llibres i la lectura.
Presecripció lectora, narració de contes, clubs de lectura,
tallers d´escriptura… són múltiples les propostes per a fer nous
lectors i deixar de fuetejar-nos amb el mantra estèril de que “la
gent no llegeix”.

A càrrec de:
Joan de Boer, escriptor i especialista en activitats de
dinamització lectora. Un dels pocs professionals de
la dinamització lectora a casa nostra, realitza sessions
de narració oral, clubs de lectura i tallers d´escriptura
així com cursos de formació i conferències.
www.joandeboer.cat

- DESENVOLUPAMENT -

Són prou coneguts els beneficis de l’hàbit de la lectura:
Domini de la llengua; desenvolupament de la creativitat; formació de la personalitat...i un llarg etcètera.
Malgrat tot, els índex de lectura al nostre país són força
baixos: gairebé la meitat de la població no llegeix ni tan sols un
llibre a l´any.
És evident doncs que cal treballar activament en el camp de
la promoció de la lectura, anar més enllà de campanyes publicitàries d´eficàcia dubtosa i discursos ben intencionats, i trobar
recursos vàlids que ens permetin crear nous lectors.
El curs “Eines de Dinamització lectora” vol oferir les principals eines que ens permetran guanyar lectors de diferents
edats:
Infantil, juvenil, adults.
I en diferents àmbits:
Biblioteca, escola, espais culturals.

El curs està dirigit a educadors, bibliotecaris, llibreters,
agents culturals i persones relacionades amb el món de la lectura i els llibres en general. També pot ser útil per a la formació de professionals de l´animació a la lectura.
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- PROGRAMA -

1-Animació a la Lectura
1.1-Activitats d´animació

2-Clubs de Lectura
2.1-Clubs de lectura adults
2.2-Clubs de lectura infantil-Juvenil

3-Escriptura Creativa
3.1-Exercicis d´Escriptura Creativa
3.2-Dinamització d´un taller d´escriptura creativa

4-Explicar Contes
4.1-Lectura en veu alta i àlbum il.lustrat
4.2-Narració Oral

5-Projecte Final de Curs
5.1-Lectura i comentari dels projectes de final de curs

- FITXA TÈCNICA -

Nom:
Eines de Dinamització Lectora

Format:
Curs

Nº de sessions:
8

Durada de les sessions:
2 h. / Sessió final no presencial 1h.

Altres formats:
Taller: 1 sessió (1.30 h.)
Curs exprés: 1 sessió (3 h.)
Curs: 5 sessions (10h.)

Alumnes:
Màx. 15

Dirigit a:
-Professorat
-Personal bibliotecari
-Agents culturals
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- OBJECTIUS -

•

Adquirir coneixements i habilitats per a fomentar la lectura.

•

Lectura com a font d´entreteniment i d´informació.

•

Foment de la creativitat i la innovació en el camp de la dinamització lectora.

•

Convertir la lectura en una activitat més engrescadora.

•

Potenciar una perspectiva lúdica i dinàmica del món dels
llibres i la literatura.

- ÀLBUM FOTOGRÀFIC -

Curs “Clubs de Lectura”.
Servei Biblioteques Terres de l´Ebre, Octubre (2017)

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

Taller “L´Art d´Explicar Contes”.
Biblioteca de La Seu d´Urgell, Novembre(2016)

Curs “Eines de Dinamització Lectora” Laboratori
de Lletres, Barcelona (2019)
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- BIBLIOGRAFIA -

ANIMACIÓ A LA LECTURA
-Equipo Peonza "ABCdario de la animación a la lectura" Asociación Española de Amigos del
Libro Infantil y Juvenil
-Mata, Juan "Animación a la lectura : 10 ideas clave" Graó
-Sarto, María Montserrat "Animación a la lectura : con nuevas estrategias" SM

CLUBS DE LECTURA
-Arana, Jesús "Leer y conversar: una introducción a los clu-

bes de lectura" Trea

-Carreño, Óscar "Clubes de lectura: obras en movimiento" UOC
-Carrillo, Mercè "Llegim plegats : històries dels clubs de lectura" Angle

ESCRIPTURA CREATIVA
-Berbel, Esmeralda "Taller de escritura creativa para niños y

adolescentes" Alba

-Montes, Felipe "Taller de escritura: 1303 ejercicios de creación literaria" Berenice
-Rodari, Gianni "Gramàtica de la fantasia" Columna

MEDIACIÓ LECTORA
-Centelles, Jaume "La Biblioteca, el cor de l'escola" Rosa Sensat
-Girbés, Joan Carles "Guia pràctica per a fer fills lectors" Fundació Bromera per al Foment de
la Lectura
-Pennac, Daniel "Com una novel·la" Empúries

NARRACIÓ ORAL
-Boer, Joan de "La Hora del cuento en las biblitoecas" UOC
-Bryant, Sara Cone "Com explicar contes" Nova Terra
-Montero, Beatriz "Los Secretos del cuentacuentos" CCS

www.joandeboer.cat
626 780 132
93 485 67 77
jjbowi@yahoo.es
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