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Cansat de llegir els llibres dels altres? 

Vols fer el teu propi llibre? 

Doncs t´esperem al taller FES EL TEU LLIBRE! Un 

taller per aprendre a fer els nostres propis llibres. Ja 

n´hi ha prou de llegir els llibres dels altres, que llegei-

xin els nostres :-) 

 

 

 

 

 

A càrrec de: 

Joan de Boer, escriptor i especialista en activitats 

de dinamització lectora.  

Treballa habitualment en biblioteques i centres cul-

turals realitzant activitats de narració oral, clubs de 

lectura i tallers d´escriptura així com cursos de formació, con-

ferències i projectes de promoció lectora. 

www.joandeboer.cat 
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 El taller de manualitats infantil “Fes el 

teu llibre!” vol ensenyar als més petits els 

secrets de la creació dels llibres. 

 

Desenvolupament del taller 

 A partir d´un material bàsic: cartró, pa-

per, bolígraf… aprendrem a crear els nostres 

propis llibres. 

 En una primera part el taller, ens dedi-

carem a escriure la història. Disposarem 

d´una histria base que caldrà personalitzar. 

 En una segona part del taller, procedirem 

a crear el llibre amb les cobertes de cartró 

i els full interiors. 

 I finalment, en una tercera part del ta-

ller,  elaborarem el títol, el dibuix de la 

coberta i la información biogràfica de 

l´autor a la contracoberta. 

 

El llibre 

En finalitzar el taller cada nen disposarà 

del seu propi llibre. 
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Nom: 

Fes el teu llibre! 

 

Tipologia: 

Taller de Manualitats Infantil 

 

Edats: 

Infantil (8-12 anys) 

 

Durada : 

1 sessió / 60 m. 

 

Assistència 

Màx. 15 

 

Material necessari per nen: 

Tot el material el facilita el tallerista 
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- ÀLBUM FOTOGRÀFIC - 

Taller “Fes el teu llibre!”, 
Biblioteca de Sant Hilari, Juliol (2021) 

 

 

Taller “Fes el teu llibre!”, 
Biblioteca de Sant Hilari, Juliol (2021) 
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Dinamització Lectora 

www.joandeboer.cat 

 

 
E-mail:  jjbowi@yahoo.es 

Tel.(fix):  93 485 67 77 

Tel.(mòbil):  626 780 132 

 


