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1. Contingut de l’experiència 

 

 

1.- Fomentar l’hàbit lector entre mares, pares, filles, fills i entre companyes i   

     companys. 

2.- Ajudar a que les mares i els pares es converteixin en uns bons models lectors        

     per a les seves filles i els seus fills. 

3.- Augmentar els llaços d’afectivitat entre mares, pares, filles i fills i entre  

     companyes i companys, mitjançant el fet de compartir la lectura. 

4.- Aconseguir que les noies i els nois es converteixen en lectores i lectors  

     competents. 

5.- Establir uns llaços d’amistat entre les famílies (mares, pares i filles i fills) 

     i entre les companyes i els companys membres del Club. 

6.- Implicar a les famílies en el fet de compartir la lectura. 

7.- Despertar entusiasme i actituds positives entorn a la lectura. 

8.- Emprar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i afectiu. 

 

 

 

Organització i gestió de la biblioteca escolar  

Competència lectora des de la biblioteca escolar (Saber llegir) X 

Competència informacional des de la biblioteca escolar (Llegir per 

aprendre) 
X 

El gust per la lectura des de la biblioteca escolar (Gust per llegir) X 

 

 

 

1. Comunicativa, lingüística i audiovisual X 

2. Artística i cultural X 

3. Tractament de la informació i competència digital X 

4. Matemàtica  

5. Aprendre a aprendre X 

6. Autonomia i iniciativa personal X 

7. Coneixement i interacció amb el món físic X 

8. Social i ciutadana X 

 

 

Objectius 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 

Àmbit de la biblioteca 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 

Competències bàsiques 
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Tenim tres Clubs de lectura: El Club de lectura de mares, pares i alumnes de 5è, el 

Club de lectura d’alumnes de 6è i el Club de lectura de mares i pares de l’escola.  

El funcionament és similar per als tres Clubs, tenint en compte les peculiaritats de 

cadascun. Els llibres que es presenten són diferents, perquè la composició i edat 

dels membres és diferent. 

El funcionament de cada Club de lectura és el següent: els que seran els membres 

del Club s’inscriuen voluntàriament a l’activitat mitjançant una butlleta, que 

dipositen a la urna de l’entrada de la biblioteca. Aquesta butlleta es fa arribar a les 

famílies, juntament amb una circular explicativa. Una vegada inscrits fem la 

primera trobada amb una mare de la Comissió Mixta de la Biblioteca escolar i la 

professora responsable de la Biblioteca escolar que són les qui dirigeixen els Clubs. 

Aquesta trobada és per triar el llibre que serà objecte de la lectura. La mare i la 

professora responsables del Club porten uns 10 models de llibres diferents; es fa 

una breu presentació dels llibres i els membres del Club voten el llibre que més els 

agradaria llegir. El que té més vots és el triat per aquell Club de Lectura. 

El llibre elegit es demana en préstec a la Biblioteca Pública de Tarragona i quan 

arriba es reparteix un exemplar a cada membre del Club. 

Els membres que s’han inscrit al Club de lectura acordem el dia i hora de la 

trobada i queda fixada, sempre el mateix dia i a la mateixa hora. Les trobades 

s’han realitzat una vegada al mes o dues, depenent del ritme de la lectura.  

A les sessions es parla del què s’ha llegit, dels personatges de la lectura, de les 

opinions sobre el tros de lectura llegit. Segons la temàtica del llibre, també 

s’estimula als membres del Club que busquin informació sobre algun tema real de 

la temàtica del llibre. Per exemple del llibre “Tigre, tigre”, van buscar informació 

sobre la vida en la Roma antiga, perquè aquest llibre tracta d’això. 

Del llibre “Sir Gadabout”, van buscar informació sobre “El Rei Artur i els cavallers 

de la taula rodona”. 

La mare i professora responsables del Club també preparen enigmes, endevinalles 

i jocs per a resoldre en alguna de les sessions del Club. S’inclouen les pràctiques 

de lectura en veu alta, emprant el micròfon amb peu i l’altaveu, en alguna de les 

trobades del Club. 

La primera trobada formal del Club comença al novembre, perquè abans es 

necessita un temps per a enviar la informació, un temps per a fer la inscripció, un 

temps per aconseguir els llibres. 

Els Clubs acaben la última setmana del mes de maig. 

A cada sessió s’acorda el proper dia de la trobada, respectant que sigui el mateix 

dia de la setmana cada vegada, però, el dia del mes s’acorda tenint en compte els 

controls, les sortides i altres activitats i feines dels membres del Club. 

 

Descripció de l’activitat 
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Els propis membres del Club, disposen d’un sobre de plàstic amb xec, amb el logo 

del Club i dintre hi porten el llibre, una llibreta petita per escriure anotacions i el 

bolígraf del Club. Els mateixos membres són els qui preparen les preguntes per a 

fer a la resta de membres del Club. Si existeix una pel·lícula del mateix títol o 

temàtica similar al llibre triat es passa la pel·lícula i després es fa un debat 

comparant pel·lícula i llibre. I si tenim oportunitat preparem un fòrum amb 

l’autor/a del llibre, o una sortida en dissabte al lloc on passa la història del llibre, o 

assistir a un espectacle teatral que tracti la mateixa temàtica que el llibre llegit. 

El Club de lectura familiar de 5è i el Club de lectura d’alumnes de 6è, cadascú té el 

seu logotip que va ser dissenyat pels mateixos alumnes. Es van fer votacions i el 

més votat ha quedat com a logotip definitiu de cada Club. 

- Llibre elegit pel Club de lectura de mares, pares i alumnes de 5è:  

_ BEARDSLEY, MARTYN .“Sir Gadabout” Editorial Bambú –Barcelona-               

Any 2010- Col·lecció Joves Lectors; 13 – 89 pàgines. 

- Llibre elegit pel Club de lectura d’alumnes de 6è:  

_ BANKS, LYNNE REID. “Tigre, tigre” Editorial Bambú – Barcelona-                    

Any 2010 – Col·lecció Bambú Èxit – 210 pàgines. 

- Llibres elegits pel Club de lectura de mares i pares de l’escola (em vam 

llegir tres): 

_ DIDIERLAURENT,JEAN-PAUL. “El lector del tren de les 6.27” –                       

Editorial Columna – Barcelona – Any 2015. 204 pàgines. 

_ MARTÍ, CARME .”Un cel de plom” – Editorial Ara Llibres - Any 2013 –                             

Col·lecció Ara mini – 336 pàgines. 

_ XIRINACS, OLGA – “No jugueu al cementiri” – Editorial Planeta –            

Any 2002 – 168 pàgines  

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES AL VOLTANT DELS CLUBS DE LECTURA: 

 

- Per al Club de lectura de mares, pares i alumnes de 5è:  

 Visionar la pel·lícula “La espada màgica. En busca de Camelot” i en 

una altra sessió es va fer un debat comparant pel·lícula i llibre. 

 Visionar un Powerpoint sobre “El rei Artur i els cavallers de la taula 

rodona”. 

 Practicar tècniques de lectura en veu alta. 

 Resoldre enigmes i participar en jocs d’equip. 

 Festeta de comiat del Club. 

 

- Per al Club de lectura dels alumnes de 6è:  

 Visionar la pel·lícula “Dos hermanos” (és la història de 2 tigres 

germans) i en una altra sessió es va fer un debat comparant pel·lícula 

i llibre. 
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Temporització 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 

 Fer una comparació entre el món romà que surt al llibre i l’estada dels 

romans a Tarragona.  

 Practicar tècniques de lectura en veu alta amb micròfon i altaveu. 

 Resoldre enigmes. 

 Participar en el “Joc de paraules”, relacionades amb el llibre. 

 Festeta de comiat del Club. 

 

- Per al Club de lectura de mares i pares de l’escola: 

 Per al Club de lectura “Cel de plom”: assistència a l’obra de teatre “Cel 

de Plom” al Teatre Bartrina de Reus amb l’actriu era Mercè Arànega. Hi 

vam assistir un dissabte per la nit i en el debat posterior vam 

comparar el llibre i l’obra de teatre. 

 Per al Club de lectura “No jugueu al cementiri”: vam participar com 

Escola en l’homenatge que es va fer a l’escriptora Olga Xirinacs a 

Tarragona, ajudant a muntar l’exposició al Centre per homenatjar-la el 

dia que l’Olga Xirinacs ens va venir a visitar a l’Escola. 

 Festeta de comiat del Club. 

 

 

 

 

 

 

Club de lectura de mares, pares i alumnes de 5è: 15 alumnes participants amb el 

seu pare o la seva mare, en total 30 participants. 

Club de lectura d’alumnes de 6è: 16 alumnes participants. 

Club de lectura de mares i pares de l’escola : 15 participants. 

 

 

 

 

Curs escolar 2015-2016: 

-Club de lectura de mares, pares i alumnes de 5è: s’ha realitzat els dimarts, en 

horari de 16:00 a 16:45 h. Com a mitjana una vegada al mes. 

-Club de lectura d’alumnes de 6è: s’ha realitzat els dilluns en horari de 12:35 a 

15:15. Com a mitjana una vegada al mes. 

-Club de lectura de mares i pares de l’escola: s’ha realitzat els dimarts en horari de 

15:15 a 16:30: Com a mitjana una vegada al mes. 

 

 

 

 

Activitat adreçada a 
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 El Director de l’Escola: fa la inauguració i el comiat de cada club de 

lectura i al finalitzar cada club fa un enregistrament als participants 

per saber-ne l’opinió. 

 

 La professora responsable de la biblioteca escolar: dirigeix  les 

trobades dels Clubs de lectura, fa la convocatòria de les trobades, 

prepara els punts de l’ordre del dia de les trobades, gestiona el préstec 

dels llibres amb la Biblioteca Pública de Tarragona, coordina el debat i 

el fòrum amb els autors. 

 

 Mare per al Club de lectura dels alumnes de 6è: participa 

directament de l’activitat com un membre més del Club acompanyant 

els alumnes en la lectura i en totes les activitats que es fan. La mare 

també prepara jocs per a desenvolupar entre els membres del Club i 

col·labora en la cerca del material. 

 

 Altres membres del Club de lectura de mares i pares de 

l’escola: han col·laborat contactant ells directament amb alguns 

autors del llibre, fent les gestions per a les entrades al teatre i en 

altres aspectes pel bon funcionament del club. 

 

 Alumnes que van tocar diferents instruments en la cloenda del 

club de lectura de mares i pares de l’escola (eren fills/es de 

participants al club).  

 

 Conserge : col·labora fent les fotocòpies necessàries, penjar els 

anuncis explicatius de les activitats del Club i/o les trobades a les 

cartelleres corresponents, preparar la biblioteca amb el mobiliari 

necessari quan es fan les trobades dels Clubs, plastificant els 

materials,... 

 

 

 

 

 

 Biblioteca Pública de Tarragona: ens deixa en préstec els llibres i 

les pel·lícules als clubs de lectura. 

 

 El CRP del Tarragonès: ens han enregistrat una sessió de cada Club 

de lectura. 

 

 

 

 

- Saber formular preguntes referides al text del llibre que es llegeix i saber 

respondre aquestes preguntes per part dels seus membres. 

 

- Donar importància a la participació activa de tots els membres del Club, 

valorant les seves intervencions i les seves aportacions. 

 

- Que tothom que s’havia inscrit hagi acabat la lectura del llibre i l’hagi 

retornat amb puntualitat. 

 

Recursos humans 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 

Avaluació 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 

Recursos externs 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 

http://bibliotecatarragona.gencat.cat/ca/
http://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/
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- Fer una exposició amb els logos elaborats pels alumnes i valorar el seu 

disseny. 

 

- Al finalitzar cada Club de lectura, els seus membres contesten una enquesta 

de valoració i satisfacció respecte a les trobades que s’han fet i el 

desenvolupament del Club. 

 

- Fer un enregistrament als participants de cada Club de lectura dient la seva 

opinió sobre el desenvolupament de l’activitat. 

 

- Que l’interès per participar per part dels membres del Club s’hagi mantingut 

en el temps. 

 

 

 

 
- La valoració dels tres Clubs de lectura ha estat molt positiva per part de 

tots els membres participants. 

 

- Durant el desenvolupament dels debats poden practicar la llibertat 

d’expressió amb claredat i sinceritat i contribueix a un desenvolupament 

positiu de l’ús de la llengua oral. Unes trobades on poden expressar els 

seus sentiments, emocions,... i on podran defensar les seves idees.  

 

- S’eleva el seu nivell literari i cultural, de vocabulari, la seva capacitat 

d’expressió i s’estableixen uns llaços d’amistat més ferms entre els 

membres del Club. Això implica que millorarà també la seva competència 

social.  

 

- Com a responsable de la biblioteca escolar crec que és una experiència 

educativa de gran valor organitzar Clubs de lectura a l’escola; perquè 

agafen també una dimensió social, comunicativa i de diàleg entre els seus 

membres, prenent com a base la lectura i els llibres. Augmenta el nivell 

lector. I com no, suposa un gran enriquiment personal per als dirigents del 

Club.             

 

 

2. Materials  

3.  

 

 

Espais: les trobades dels Clubs de lectura tenen lloc a la biblioteca escolar. 

 

Els materials utilitzats són:  

 
- El llibre objecte de la lectura.  

- Un sobre de plàstic amb xec, una llibreta petita i un bolígraf. 

- L’enganxina del logotip dels Clubs de lectura:  

 JLA (Junts Llegint Aprenem) , és del Club de lectura de mares, pares i 

alumnes de 5è. 

 GLUPS (Grup de Lectura Units Per Sempre), és del Club de lectura 

d’alumnes de 6è. 

- Un ordinador i un monitor.  

- Per al Club de lectura de mares, pares i alumnes de 5è la pel·lícula de la 

Observacions 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   Recursos materials 
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mateixa temàtica del llibre: “La espada mágica. En busca de Camelot”. 

- Per al Club de lectura d’alumnes de 6è la pel·lícula: “Dos hermanos” – 

FilmAffinity. 

 

 

 

 

 

 

- Model de carta amb la butlleta, enviada a les famílies per animar-los a que 

s’inscriguin al Club de Lectura i dipositin la butlleta a la bústia del Club a 

l’entrada de la biblioteca. 
 

- Model de la convocatòria per cada sessió dels Clubs de lectura amb el guió 

dels punts que es tractaran i model de document pels acords presos a cada 

sessió. 

 

- Cartells a l’entrada de la biblioteca, indicant el dia i hora de la trobada i a 

qui va destinada la trobada. 

 

- Enquesta d’avaluació per cada participant, de cada Club de lectura. 
 

- Logos dels Club de lectura plastificat: “JLA” (Junts Llegint Aprenem) per al 

Club de Lectura de mares, pares i alumnes de 5è i “GLUPS” (Grup de 

Lectura Units Per Sempre) per al Club de lectura d’alumnes de 6è. 

 

- Dossier d’il·lusions òptiques: aquest dossier són fotografies d’il·lusions 

òptiques amb les quals preparàvem unes activitats. Els alumnes havien de 

descobrir els efectes òptics de cada fotografia i arribar a la solució final. 

Alguns exemples: Exemple 1, exemple 2 i exemple 3. 

 

- Powerpoint sobre “El Rei Artur i els cavallers de la taula rodona”. 

 

- Enregistrament, on els alumnes fan l’avaluació del Club de lectura.: 
https://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/portada/club-de-lectura-

familiar/ 

 

- Diplomes per cada participant el dia de la cloenda del Club de Lectura. 

 

 

 

 

4. Difusió de l’experiència 

 

 

 

Bloc de la biblioteca escolar:   http://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/biblioteca/ 
 
Club de lectura de mares, pares i alumnes de 5è. 
 
Club de lectura d’alumnes de 6è. 
 

Club de lectura de mare i pares de l’escola. 
 

 

Documentació i/o materials elaborats  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Espai web o blog 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/wp-content/uploads/usu583/2016/12/LOGO-DEL-CLUB-DE-LECTURA-FAMILIAR-DE-5è.pdf
http://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/wp-content/uploads/usu583/2016/12/un-logo-club-lectura-6è.pdf
http://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/wp-content/uploads/usu583/2016/12/QUANTS-TIGRES-VEUS-EN-AQUEST-QUADRE.pdf
http://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/wp-content/uploads/usu583/2016/12/il.lusions-optiques.pdf
http://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/wp-content/uploads/usu583/2016/12/DIFERENTS-FOTOS-dil.lusions-òptiques.pdf
http://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/wp-content/uploads/usu583/2016/12/REI-ARTUR.pdf
https://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/portada/club-de-lectura-familiar/
https://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/portada/club-de-lectura-familiar/
http://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/wp-content/uploads/usu583/2016/12/diploma-model.pdf
http://agora.xtec.cat/ceip-practiques-tarragona/biblioteca/
http://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/programes/biblioteca-escolar/club-lectura-cinque/
http://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/programes/biblioteca-escolar/club-de-lectura-sise/
http://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/programes/biblioteca-escolar/club-de-lectura-sise/
http://serveiseducatius.xtec.cat/tarragones/programes/biblioteca-escolar/club-lectura-pares-i-mares/

