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Idees prèvies

Clubs de lectura (característiques)

• Participació voluntària

• Amb periodicitat regular

• Possibilitat d’activitats complementàries

• Es poden fer a les biblioteques públiques, als 
centres escolars, a les llibreries i en altres 
àmbits associatius, socials i culturals.



Significa això que la 
informació que vaig a donar 

i les activitats que vaig a 
proposar a continuació són 
vàlides només per als clubs 

de lectura?



No, perquè tenen semblances 
amb altres activitats que es 

poden fer als centres escolars 
o a les biblioteques sense 

l’existència de clubs de 
lectura.

Tot el que vaig a dir espere que siga d’interés per a les biblioteques, 
per als centres docents, per a les llibreries i per a qualsevol 

associació que s’hi implique



Hem de saber trobar les semblances entre 
unes activitats i les altres

Clubs de lectura
Amb participació voluntària

Activitats complementàries

• Tallers literaris

• Presentacions de llibres

• Recitals poètics

• Lectures dramatitzades

• ...

Tertúlies literàries
Amb participació no voluntària de la 
classe

Activitats de foment de la 
lectura 



Una vegada aclarides les qüestions conceptuals inicials a partir de 
les quals base la meua exposició, anem a parlar ja del tema de la 
sessió

La poesia i el teatre 
infantil i juvenil

Advertència: el tema (o millor dit, els temes) necessitaria de molt 
més temps del que dispose per a ser exposat amb clama i 
profunditat



La poesia i el teatre no són gèneres habituals en 
els clubs de lectura, ni tampoc en les tertúlies 
literàries.

Per què?

• Són gèneres minoritaris.

• Sovint són gèneres també desconeguts pels bibliotecaris i pel 
professorat. I això fa que els coordinadors dels clubs de lectura o 
de les tertúlies els eviten.

• Hi ha el prejudici que són gèneres que tenen una dificultat de 
lectura més gran que la narrativa.



No obstant això, si ens atrevim a treballar la 
poesia i el teatre,

descobrim que
• Als xiquetes i a les xiquetes els agrada llegir en veu alta 

poemes i textos teatrals.

• Que amb la poesia i el teatre es poden fer activitats molt 
divertides.

• I que amb persones adultes es poden fer també activitats i 
lectures molt gratificants.

Cal, això sí, saber seleccionar molt bé les obres i els autors i les 
autores que s’han de llegir de manera progressiva. I també tindre 
recursos didàctics que facen atractiva la lectura de la poesia i el 
teatre. 



UN LLIBRE IMPRESCINDIBLE PER A TREBALLAR I 
FOMENTAR LA POESIA

Poemania

Anna Ballester

Edicions Bromera

Col·l. Didàctiques



El menú poètic

El taller d’il·lustració 
poètica

Dues activitats per a introduir la 
poesia



El menú poètic

• Dirigit a alumnat de Primària

• Objectiu: presentar els llibres de poesia 
infantil a l’abast de l’alumnat en la 
biblioteca d’aula o del centre.

• L’activitat es fa a partir del llibre Poemes a 
la carta de Fina Girbés.

• L’activitat/joc es fa perquè l’alumnat 
s’interesse per la lectura dels llibres de 
poesia que té a l’abast.



EL MENÚ POÈTIC



EL MENÚ POÈTIC



Taller d’il·lustració 
poètica

• Dirigit a alumnat de 2n Secundària

• Lectura de poemes perquè cadascú seleccione el 
que més li haja agradat.

• Visualització d’exemples de poemes il·lustrats.

• Realització d’un esbós d’il·lustració interpretatiu 
del poema seleccionat.

• Realització final del treball plàstic tenint en compte 
els suggeriments de la coordinadora del taller.

• Escriptura d’un poema per part de l’alumnat a 
partir de la il·lustració realitzada.















LA POESIA INFANTIL
Podem trobar poesia infantil en valencià 
bàsicament en dues col·leccions:

• “Vagó de versos” d’Andana Editorial

• “El Micalet Galàctic” d’Edicions Bromera

També esporàdicament en altres col·leccions.



LA POESIA INFANTIL

Autors i autores:

Marc Granell M. Dolors Pellicer   Fina Girbés

Carles Cano  Eva Dénia  Josep Ballester



LA POESIA JUVENIL
Poesia juvenil és més 
difícil de trobar.

Hi ha un llibre de 
referència obligatòria.

Però podem trobar 
llibres de poemes 
d’adults amb moltes 
poesies aptes per a 
joves. 



El joc de les cobertes

Lectura dramatitzada i 
tertúlia literària

Dues activitats per a introduir el teatre



El joc de les cobertes



El joc de les cobertes



LECTURA DRAMATIZADA I TERTÚLIA 
LITERÀRIA













EL TEATRE INFANTIL
Podem trobar teatre infantil i juvenil en 
valencià bàsicament en dues col·leccions:

• “Micalet Teatre” d’Edicions Bromera

• “Bromera Teatre” d’Edicions Bromera

També esporàdicament en altres col·leccions.



EL TEATRE JUVENIL



Evidentment, sempre podem finalitzar els clubs de 
lectura o les activitats de lectura poètica i teatral 

amb la visita de l’autor o l’autora. 



EVIDENTMENT, SEMPRE PODEM FINALITZAR ELS CLUBS 
DE LECTURA O LES ACTIVITATS DE LECTURA POÈTICA I 

TEATRAL AMB LA VISITA DE L’AUTOR O L’AUTORA. 



Moltes gràcies per 

la vostra atenció


