
Clubs de lectura
i més enllà!
Clubs i eines per descobrir literatura infantil i
juvenil per a prescriptors



Què és un club de lectura?
Un club de lectura és un grup de lectors que s'uneixen amb el fi d'adquirir
un llibre escollit per ells. En les reunions se sol comentar i debatre sobre el
llibre que es llegeix. 

La definició de club de lectura es pot desglossar en quatre termes:

- Retrobament: fa referència a l'espai i a la dimensió pluripersonal de
l'activitat.
- Regular: fa referència a la temporalitat repetida en el retrobament.
- Lectors: fa referència a aquells que participen en l'activitat
- Opinions: fa referència a la naturalesa del retrobament; l'acció que
determina la construcció de la proposta.

 
Font: Viquipèdia



Per què, un club per a prescriptors?

- Cohesió i intercanvi d'opinions entre prescriptors
 

- Descobriment de noves lectures
 

- Coneixement dels llibres amb més profunditat
 
 



PARTICIPANTS PLANIFICACIÓ LECTURES VARIETAT

- Qualsevol perfil de
prescriptor

 
- Perfil concret per

etapa educativa
 

- Famílies, docents,
bibliotecaris

- Calendari
- Número de sessions

- Temps
- Coordinació

- Presencial o virtual
- Lloc de realització

- Tria que respongui a
les necessitats dels

participants
 

- Genères
-Nivell

- Autors
- Editorials
- Formats

Què hem de tenir en compte per organitzar un club per
a prescriptors?



Eines per
descobrir llibres



Biblioteques i llibreries especialitzades

Biblioteca Rosa Sensat

Servei de Documentació de
Literatura Infantil i Juvenil

Biblioteca Can Butjosa

CLER (Biblioteques de Girona)

https://www.rosasensat.org/biblioteca/
https://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/servei-de-documentaci%C3%B3-de-literatura-infantil-i-juvenil
http://noubibut.parets.cat/portada/


Biblioteques i llibreries especialitzades

Llibreria Al·lots

Llibreria Sendak

Llibreria Casa Anita Llibreria El Petit Tresor

Llibreria Pebre Negre

Llibreria La Petita

https://www.llibreriaallots.com/cat/
https://www.llibreriasendak.cat/
https://www.casaanitallibres.com/index.php
https://www.elpetittresor.com/es/
https://www.pebrenegre.cat/
https://www.lapetita.com/cat/index.php


Mitjans especialitzats

Revista Faristol

Gretel

El templo de las mil puertas

Podcast Tàndem

Revista Peonza

Revista CLIJ

Llibres al replà

Pez Linterna

https://www.clijcat.cat/faristol/critiques/
https://gretel.cat/
http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/
https://www.tandemlij.cat/
https://www.tandemlij.cat/
http://www.peonza.es/
https://www.revistaclij.com/
https://llibresalrepla.cat/
https://www.pezlinterna.com/


Persones

Anna Juan

Clara Berenguer

Jaume Centelles

Júlia Baena

Comic Infantil

http://lacoleccionista-libroalbum.blogspot.com/
https://llibreriaillustrada.com/
https://jaumecentelles.cat/
https://twitter.com/Bibliojuvenil
https://twitter.com/comic_infantil


Editorials de literatura infantil i juvenil

Àlbum il·lustrat i novel·la

https://www.kalandraka.com/
http://www.takatuka.cat/inici.php?idioma=cat
https://blackiebooks.org/
https://www.abuenpaso.com/
https://librosdelzorrorojo.com/ca/
https://animallibres.cat/
https://www.pageseditors.cat/ca/cataleg/infantil-i-juvenil/petit-nandibu.html


Editorials de literatura infantil i juvenil

Novel·la

https://www.grup62.cat/editorial/fanbooks/71
https://sembrallibres.com/
https://bromera.com/infantil-juvenil/
https://laltratribu.cat/
https://www.editorialbambu.com/ca/novetats/
https://www.nocturnaediciones.com/
https://vienaedicions.com/colleccions/el-jardi-secret-de-viena
https://www.kakaobooks.com/


Editorials de literatura infantil i juvenil

Còmics

https://mamutcomics.com/ca/coleccion.html
https://www.normaeditorial.com/
https://www.editorialastronave.com/
https://www.rocalibros.com/sapristi/
https://www.astiberri.com/pages/astiberri-infantil
https://www.lacupula.com/catalogo/
https://www.milkywayediciones.com/


Gràcies per la vostra atenció!


