
Club de
lectura
familiar
Ampa de l'escola
Ferran Sunyer

Curs 2019-2020

Inici 18 octubre
Biblioteca del Ferran Sunyer



Presentació
Un club de lectura és un grup de persones que es posen d’acord a llegir el

mateix llibre, un cop acabat es reuneixen i en parlen. En el nostre cas

parlem de fer un grup de nens i nenes, però també de pares i mares. Per

això parlem de club de lectura familiar.

El club de lectura obre les portes a la participació de tothom, des d’infantil

fins a cicle Superior, i anima que cadascú digui la seva sobre de la lectura

Ens adonarem que un llibre té més d’una dimensió, un llibre no ens diu el

mateix quan tenim 5 anys que quan en tenim 40, no ens diu el mateix si la

lectura és individual que si la lectura és col·lectiva. I ho

descobrirem junts.

A més, llegir un llibre en un club, saber que el compartiràs amb altres

companys i companyes, saber que en aquell mateix moment poden estar

vivint les mateixes experiències en la seva imaginació, porta a un grau de

sintonia i complicitat molt interessant amb la resta de membres.

El club està pensat per a tots els cursos de l'escola, perè tots hi trobin

alguna cosa interessant!!

Objectius
Passar-ho bé. Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment

personal

Expressar el que se sent llegint. Desenvolupar la competència

comunicativa oral per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per

expressar les opinions i concepcions personals.

Compartir la lectura
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Calendari

18 d’octubre. Presentació
15 de novembre
13 de desembre
17 de gener
14 de febrer
13 de març
24 d’abril
15 de maig

Funcionament
En cada sessió comentem un o dos llibres. Molts dels llibres triats són
àlbums il·lustrats que permeten fer una lectura interessant per a totes les
edats. Els llibres es llegeixen a casa i s'haurien de comentar en família;
després es fa la posada en comú a la seguent sessió. 
A més del comentari, en cada sessió tindrem jocs i activitats, relacionades
amb la temàtica del llibre, el seu gènere o, simplement, la lectura en
general.
Estem en contacte amb la Xarxa de Biblioteques perquè ens prestin els
llibres. Així doncs, millor si ja teniu fet el carnet de la XBM.
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Hora i lloc
Totes les sessions seran en divendres, a la biblioteca de l’escola.

Aproximadament de 17 a 18.30 hores.

Proposta de llibres
1.      BARNETT, Marc. El llop, l’ànec i el ratolí // El Lobo, el pato y el ratón 

2.      PI ANDREU, Andrés. L’abella de més // La abeje de más.

RASPALL, Joana. Podries // Podrías

3.      CHMIELEWSKA, Iwona. El Problema

VAN ALLSBURG, Chris. El higo más dulce. 

4.      RODARI, Gianni. Contes per telèfon // Cuentos por teléfono

5.      PALACIO, R. J. Wonder o PALACIO, R. J. Tots som Wonder

6.     Cada persona porta un llibre triat individualment i el comparteix.

7.      Comentem un llibre que hem triat entre tots. 

 

Contacte
 repensing@ampaferransuner.info

Si ens envieu un correu millor, us assegureu la plaça (són limitades) i

així ja podem anar tramitant els llibres.
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