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No saps quin llibre llegir? 

Tots et semblen iguals? 

Llegir t´avorreix? 

Doncs parlem-ne, Parlem de Llibres! 

Parlem de Llibres és una activitat de prescripció lec-

tora on et recomanarem els 25  llibres més divertits i 

emocionants de la literatura infantil. 

Potser si els llibres són avorrits és que no els conei-

xes… te´ls presentarem! 

 

 

 

 

 

A càrrec de: 

Joan de Boer, escriptor i especialista en activitats 

de dinamització lectora.  

Treballa habitualment en biblioteques i centres culturals reali-

tzant 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 
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 PARLEM DE LLIBRES! És una activitat de 

prescripció lectora on donarem a conèixer 

alguns dels millors títols de la literatura 

infantil i convidarem a nens i nenes a lle-

gir-los. 

 

 A qui es dirigeix 

 La proposta està dirigida a infants de 8 

a 12 anys. L´activitat es pot realitzar en 

l´àmbit escolar(per a les lectures del 

curs), a les visites escolars de les biblio-

teques o bé com a activitat familiar de bi-

blioteca. 

 

 

  

 

 

 Desenvolupament  

 Després d´una breu introducció al món 

dels llibres i la lectura (temes, edats, 

tria…)ens disposarem a parlar de les 25 pro-

postes de lectura, d´entre les quals els pe-

tits lectors n´hauran de triar tres llibres. 
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 La llibreta 

 En una senzilla llibreta, nens i nenes 

hauran d´anar valorant els llibres que anem 

comentant. D´una a tres estrelles, en fina-

litzar la sessió hauran de triar els 3 lli-

bres amb més estrelles. 

 

 

 

 

 

 La llista de llibres 

 Apartir de la nostra experiència en els 

clubs de lectura infantils hem elaborat una 

llista de 25 llibres infal.libles que faran 

les delícies dels nostres lectors. 

Hi podem trobar títols imprescindibles com 

ara “Geronimo Stilton” o bé altres menys co-

neguts però amb gran acceptació com  “La Lo-

la vola”. 

 

 El Top 3 final 

 Com a colofó final, els petits lectors  

hauran de triar 3 llibres: aquestes seran 

les seves properes lectures :-) 
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Nom: 

Parlem de Llibres! 

 

Tipologia: 

Activitat de prescripció lectora  

 

Edats: 

Infantil (8-12 anys) 

Familiar 

 

Durada: 

1 sessió / 60 m. 

 

Material: 

-Llibreta amb la llista de llibres 

-1 boli 

-Disposar de les lectures recomanades 

 

Assistència: 

Escola: 1 classe (màx. 25 alumnes)  

Biblioteca: màx. 50 persones (petits i grans)  
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- IMATGES - 
 

La Penya dels Llibres, 
Biblioteca del Masnou, Curs 2017-18 

 

 

La Penya dels Llibres, 
Biblioteca Clarà, Curs 2018-19 

 

 

Parlem de Llibres! 
Biblioteca de Roda de Ter, Juny (2021) 
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Joan  de  Boer  

Dinamització Lectora 

www.joandeboer.cat 

 

 
E-mail:  jjbowi@yahoo.es 

Tel.(fix):  93 485 67 77 

Tel.(mòbil):  626 780 132 

 


