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Presentació
Teniu entre les vostres mans un recull d´algunes
de les millors propostes d´activitats de
dinamització lectora dels socis i sòcies que
formen part de l´Associació de Professionals de
les Activitats de Dinamització Lectora de
Catalunya.
Hi trobareu propostes de: Biblioteràpia; Clubs
de Lectura; Conferències; Escriptura; Formació;
Laboratoris de Lectura; Narració Oral; Tallers;
Tallers de Manualitats; Visites Escolars...

Aquesta és una selecció d´aproximadament 50
propostes. En trobareu moltes més a la pàgina
web de cadascun dels i les professionals.
Moltes d´aquestes activitats també es poden
realitzar en format virtual. Per a més informació
al respecte, sol.liciteu el Catàleg d´Activitats
Virtuals a dinamitzaciolectora@gmail.com
Per a més informació (disponibilitat, preus,
format...) poseu-vos en contacte amb la
persona responsable de l´activitat.
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Biblioteràpia

Biblioteràpia
a càrrec de Booklife. Laura Garcia
Sessions de biblioteràpia per a adults i infants on a través de

diferents propostes literàries de ficció acompanyem i ajudem a
entendre diferents sentiments, emocions o situacions difícils del
nostre dia a dia com la por, el dol, el perdó, la culpa, la gelosia,
l’esperança o la resiliència.

contacte
Booklife (Laura Garcia)

http://facebook.com/booklife.biblioteràpia
laura@80grams.com

667 55 09 04
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Clubs de Lectura
Infantil - Juvenil - Adult
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Clubs de Lectura - Infantil

La penya dels llibres
a càrrec de Joan de Boer
La Penya dels Llibres és un club de lectura mensual dirigit a nois i

noies de 9-12 anys. El nostre objectiu és el de crear un grup d

´amics que llegeixen llibres, els comenten i realizen activitats ben
divertides!

contacte
Joan de Boer

www.joandeboer.cat

jjbowi@yahoo.es

626 780 132 / 93 485 67 77
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Clubs de Lectura - Juvenil

Paraula de Mixa
a càrrec de Mixa
Club mensual de lectura dirigit a nois i noies de 12-18 anys

dinamitza per una jove booktuber especialitzada en literatura
juvenil. L’objectiu d’aquest club és crear un espai (ja sigui

presencial o virtual) on els joves puguin expressar-se lliurement i

amb complicitat, i descobrir noves lectures que els atrapin i els
facin reflexionar.

contacte
Mixa

www.paraulademixa.jimdo.com
mixaql@gmail.com
657 60 41 01
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Clubs de Lectura - Adult

Club de lectura de Ciència Ficció
a càrrec de Inés Macpherson
El gènere de la ciència ficció ofereix la possibilitat de descobrir

altres mons, de visitar i imaginar futurs possibles i de pensar

l’ésser humà i el seu comportament. Un club de lectura que busca
donar a conèixer autors i obres a lectors interessats en un gènere
immens i molt divers.

contacte
Inés Macpherson

www.encuentosydesencuentos.wordpress.com
ines.macpherson@gmail.com

676.12.12.20
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Clubs de Lectura - Adult

Club de lectura de biblioteràpia
a càrrec de Booklife. Laura Garcia
Club de lectura mensual, on a través d’un llibre de ficció
acompanyem i analitzem una emoció, sentiment o situació difícil

del nostre dia a dia com la por, el dol, la culpa, el perdó, la gelosia,
l’amistat, l’esperança o la resiliència.

contacte
Booklife (Laura Garcia)

http://facebook.com/booklife.biblioteràpia
laura@80grams.com

667 55 09 04
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Clubs de Lectura - Adult

Club de lectura de literatura
d'humor
a càrrec de Ramon Pardina
Per què un acudit fa gràcia i un altre no? Quin és el to adequat?

Com ha canviat l’humor amb el temps? Analitzarem les claus per
fer riure llegint obres de mestres de la literatura humorística com

Tom Sharpe, Woody Allen, David Sedaris, Òscar Andreu, P.G.
Wodehouse o Eduardo Mendoza.

contacte
Ramon Pardina

www.ramonpardina.com

ramonpardina4@yahoo.es

661 001 084
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Conferències
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Conferències

Llegir per créixer
a càrrec de Joan de Boer
Conferència dirigida a pares i mares, personal docent i públic
interessat, on desgranem les deu principals eines que disposem
per aconseguir que els nostres fills esdevinguin uns bons lectors.

Propostes senzilles i pràctiques que ens ajudaran a fer que els
nens apreciïn i gaudeixin de la lectura.

contacte
Joan de Boer

www.joandeboer.cat

jjbowi@yahoo.es

626 780 132 / 93 485 67 77
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Conferències

La narració oral i els conflictes a
l'adolescència
a càrrec d' Alícia Molina
Xerrada adreçada a famílies, docents, terapeutes i qualsevol

persona que treballi amb adolescents. Com a éssers narratius
que som, ens endinsarem en el món dels contes i veurem, de

manera pràctica, com ens poden ajudar per acompanyar els

adolescents. La xerrada parteix de les experiències que he realitzat
a l’aula al llarg de molts anys.

contacte
Alícia Molina

www.aliciamolinacontes.com

alicianarradora@gmail.com

687 765 506
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Conferències

Què és un booktuber?
a càrrec de Mixa
Introducció al món de booktuber.
Xerrada

adreçada

especialment

a

centres

educatius

i

biblioteques per engrescar als joves a convertir-se en booktubers
i recomanar les seves lectures preferides a través de YouTube. La

Mixa -creadora del canal “Paraula de Mixa”- explica quines
experiències, consells i valors l’han ajudat a convertir-se en una
de les booktubers amb més influència a Catalunya.

contacte
Mixa

www.paraulademixa.jimdo.com
mixaql@gmail.com
657 60 41 01
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Escriptura
Infantil - Adult
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Escriptura - Infantil

Escriure per riure
a càrrec de Joan de Boer
T´agrada escriure? Sí? Doncs t´esperem a “Escriure per Riure”!

No? Doncs t´esperem a “Escriure per Riure” per demostrar-te que et
pot agradar! En el taller/curs “Escriure per riure” realitzarem un
munt d´exercicis d´escriptura creativa que ens faran descobrir que
dins nostre s´hi amaga un superescriptor ;-)

contacte
Joan de Boer

www.joandeboer.cat

jjbowi@yahoo.es

626 780 132 / 93 485 67 77
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Escriptura - Adult

Escriure contes
a càrrec de Gina Clotet
Tens ganes d’escriure contes però no saps per on començar? En
aquest taller aprendràs petits trucs per estimular la teva

imaginació i adonar-te que ja tens tot el que et cal per posar-t’hi.
Cada setmana escriuràs i llegiràs un conte i aprendràs entrenar la
inspiració.

contacte
Gina Clotet

www.umpalumpa.info

info@umpalumpa.info
607 345 758
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Escriptura - Adult

Fil creatiu
a càrrec de Inés Macpherson
Un taller d’escriptura on jugar amb diferents elements creatius

com la música, la fotografia, la dansa o l’art, elements que poden

despertar la nostra imaginació i portar-nos a llocs que no
coneixíem o fer-nos descobrir ritmes que no sabíem que teníem.

contacte
Inés Macpherson

www.encuentosydesencuentos.wordpress.com
ines.macpherson@gmail.com
676 121 220
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Escriptura - Adult

Curs d'escriptura humorística
a càrrec de Ramon Pardina
En aquest curs aprendrem recursos i tècniques per a escriure

literatura humorística en un sentit ampli de la mà de mestres del
gènere, clàssics i contemporanis, com Tom Sharpe, Woody Allen,

Tom Gauld, Quim Monzó, Pere Calders, Empar Moliner, Òscar
Andreu, P.G. Wodehouse, Sakio, Julio Cortázar, entre d’altres.

contacte
Ramon Pardina

www.ramonpardina.com

ramonpardina4@yahoo.es

661 001 084

20

Escriptura - Adult

Taller d'escriptura en viu
a càrrec de Marcos Xalabarder
L'escriptura en viu és l'art de la improvisació davant d'un públic. Els
tallers d'escriptura en viu són únics al món i t'ajuden a alliberar les

pors, a trobar la teva veu i a compartir-la amb els altres gràcies a
exercicis de creativitat col.lectiva guiats per la música i els visuals.

contacte
Marcos Xalabarder

www.escrituraenvivo.org

info@escrituraenvivo.org

619 428 834
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Escriptura - Adult

Taller de Poesia
a càrrec de Ramon Bartrina
T’agrada la poesia o la prosa poètica? Aquest és el teu taller!
Descobriràs que pots escriure textos poètics d’una forma creativa,
senzilla i actual coneixent els elements bàsics per fer-ho.

contacte
Ramon Bartrina

www.ramonbartrina.com

info@ramonbartrina.com
675 845 719
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Espectacles Literaris
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Espectacles Literaris

Els fruits de la passió
a càrrec de La Minúscula
Un espectacle humorístic de petit format basat en textos molt
diversos: contes, escenes teatrals, cançons, poesies i un recital de
dades curioses sobre la passió (o no) en el mon de la parella.

3 actors i 4 actrius es situen ben a prop del públic, còmplices, fent
moltes picades d’ullet humides, divertides i picants, per passar
una estona literària en bona companyia.

contacte
La Minúscula

www.laminuscula.cat

laminusculacorreu@hotmail.com

619 808 961
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Espectacles Literaris

Rumbesia
a càrrec de Jose Panzano i Jordi Esteve
La Rumbesia és un recital de poesia fusionat amb rumba, en el

que es conjuguen poemes musicats especialment per aquest
espectacle fent un passeig per diferents colors, des de la mort a
la llibertat.

A cada poema fem un anàlisi del sentit o sentiment del poema
per apropar el sentit del poema al públic. Els poemes que
conformen l’espectacle són d’autors catalans universals.

contacte
Rumbesia

www.rumbesia.cat

ynosvamoslaultima@gmail.com
660 656 698
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Formació
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Formació

Com construïm hàbits lectors en
fills i alumnes?
a càrrec de Judith Navarro · PetitaCompanyia
Com podem ajudar els nostres infants i joves a pujar al tren de la

lectura? Acompanyar-los és fàcil si sabem com. I la recerca ens
ho explica a través d’innombrables experiències.

Curs teòrico-pràctic que s’ajusta a les vostres necessitats quant a
l’edat dels fills o alumnes, i problemàtiques concretes a resoldre.

contacte
Judith Navarro Royo

www.PetitaCompanyia.cat

judith@petitacompanyia.cat
679 827 166
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Formació

Parlar davant la càmera
a càrrec de Gina Clotet
Has de fer presentacions, conferències o reunions davant la
càmera i no et trobes còmode?

Vine a sentir la Gina Clotet, narradora oral amb moltes hores de

vol sobre els escenaris i descobreix eines i trucs per comunicar-te
millor en públic.

contacte
Gina Clotet

www.umpalumpa.info

info@umpalumpa.info
607 345 758
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Formació

El conte com a element dinamitzador d'espais comunitaris
a càrrec de WILLO Arunategui
Este taller pretende hacernos re-descubrir diferentes posibilidades
de dinamización apoyándonos tanto en los cuentos e historias
pero igualmente en los recursos existentes en nuestro entorno, ya
sea dándolos a conocer, inventando otros, adaptándolos a las

necesidades, intercambiando historias dentro del grupo o con

otros externos, transformando los espacios que sirvan de estímulo
para la lectura y otras posibilidades de la narración oral.

contacte
William Arunategui

www.lamanivela.org

willocuentacuentos@gmail.com

626 120 652
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Laboratoris de Lectura
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Laboratoris de Lectura

Deixa caure el pinzell
a càrrec de Sara Sareta
Sessió dedicada a l'artista i autor Hervé Tullet. Mostra i lectura dels

seus contes: descobrim, llegim, observem, riem, ens sorprenem i

juguem amb aquests llibres interactius, per després, agafar el

pinzell o el guix i realitzar un taller de pintura col.lectiva
transformant un mural blanc en quelcom espectacular.

contacte
Sara Tornos

www.planetapastanaga.blogspot.com

sareeeta@hotmail.com
636 021 006
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Laboratoris de Lectura

Blancaneu
a càrrec de Companyia La Sal d'Olot
Treballarem sobre l’àlbum il·lustrat de la Blancaneu. Es tracta d’un
text ple d’intriga i emocions fosques, acompanyades per unes

il·lustracions precioses, plenes de metàfores molt suggeridores.
Després farem un taller de creació per tal de compartir les

opinions i les emocions que ens han despertat l’àlbum il·lustrat.

contacte
Montse Guix

www.conteslasalolot.blogspot.com
lasalolot@gmail.com
658 106 419
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Lectures en veu alta
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Lectures en veu alta

Lectures en veu alta
a càrrec de Núria Clemares
Si us ve de gust escoltar una novel·la, o contes o una obra de

teatre... pareu bé les orelles i deixeu-vos portar per les veus dels

nostres lectors. Podeu decidir què voleu escoltar i en funció d’això
serem un, dos o tres narradors i seran una o més sessions.

Pensat per a amants de les bones històries però que els costa

llegir, o que simplement els agrada escoltar literatura i compartirla plegats.

contacte
Núria Clemares

www.nuriaclemares.com

nuriaclemares@gmail.com
607 479 877
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Literatura en viu
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Literatura en viu - Adult

Jam d'escriptura
a càrrec de Marcos Xalabarder
La jam és la trobada entre l'escriptura, la música en viu i els
audiovisuals en una experiència única i irrepetible. És una activitat
dirigida a biblioteques i centres culturals on nosaltres posem els

mitjans i el públic l'escriptura en una experiència de creació
col.lectiva.

contacte
Marcos Xalabarder

www.escrituraenvivo.org

info@escrituraenvivo.org

619 428 834
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Literatura en viu - Adult

Poetry slam
a càrrec de Ramon Bartrina
El poetry slam és una competició poètica on diversos participants
passaran diverses rondes recitant els seus propis poemes. Cada

poeta té un màxim de 3 minuts per interpretar el seu text. Només
un poeta guanyarà, i el públic decidirà qui.

contacte
Ramon Bartrina

www.ramonbartrina.com

info@ramonbartrina.com
675 845 719

Foto: Pau Pumarola
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Narració Oral
Nadó - Infantil - Juvenil - Adult
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Narració Oral - Nadó

Piu, piu piu... llibres al niu
a càrrec de Judith Navarro · PetitaCompanyia
Sessió de narració oral especialment dissenyada per a nadons
amb les seves famílies, construïda dins d’un niu confeccionat
delicadament amb fulls de llibres teixits amb paraules, sons,
imatges i emocions: un imaginari necessari per aprendre a volar.

Sessió dedicada a conèixer, cantar i contar bons llibres que
interessen als nadons.

contacte
Judith Navarro Royo

www.PetitaCompanyia.cat

judith@petitacompanyia.cat
679 827 166
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Narració Oral - Nadó

Contes al castell
a càrrec de La Minúscula
Un trobador i una trobadora ens explicaran contes, històries i

llegendes de dracs, princeses i prínceps. Farem un viatge al
passat medieval més màgic, tot descobrint les peripècies d’uns

personatges sorprenents i les gestes d'un aprenent de cavaller
ben curiós! Amb música i humor, això sempre!

contacte
La Minúscula

www.laminuscula.cat

laminusculacorreu@hotmail.com

619 808 961
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Narració Oral - Infantil

Contes musicats
a càrrec de Companyia La Sal d'Olot
Contes musicats per als petits de més de tres anys. Expliquem

contes de temàtiques diverses amb l'ajuda d'objectes animats, el
gest i la música de la guitarra. Volem fer participar el públic de la

narració oral i aconseguir que tots plegats passem una bona
estona gaudint d'aquesta activitat ancestral.

contacte
Montse Guix

www.conteslasalolot.blogspot.com
lasalolot@gmail.com
658 106 419
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Narració Oral - Infantil

Contes foscos
a càrrec de La Minúscula
Hi ha contes que només es poden explicar en la penombra, però
no perquè facin por sinó perquè necessitem il•luminar-los!
Aquesta sessió és molt especial perquè l’expliquem a les fosques!

Utilitzem jocs de llanternes, llums blaves, fanalets, titelles i moltes

sorpreses més, per crear un ambient diferent i passar una estona
realment divertida i emocionant a través de les paraules.

contacte
La Minúscula

www.laminuscula.cat

laminusculacorreu@hotmail.com

619 808 961
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Narració Oral - Infantil

Contes per telèfon
(centenari de Gianni Rodari)
a càrrec d' Albert Estengre
Narració de diversos contes del llibre del mateix nom. El narrador i

un titella, expliquen com va ser que el Sr. Bianchi va explicar els
contes per telèfon.

contacte
Albert Estengre

www.albertestengre.blogspot.com

albertestengre@gmail.com

93 795 90 80 / 619 12 62 14
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Narració Oral - Infantil

Contes fets amb aire
a càrrec de Nopatiskos
A “Contes fets amb aire”, en Tiko ens ensenya com els contes són

tan màgics que poden aparèixer del no-res. Les històries de la

sessió tenen a veure amb animals, plantes, rius i muntanyes, que
a poc a poc, van sorgint de la combinació de l’aire, els globus i

l’habilitat del contacontes. Es tracta d’una sessió que combina la
narració de contes amb globoflèxia i que fa que tothom s’ho passi
d’allò més bé.

contacte
Ferran López

www.nopatiskos.com

nopatiskos@gmail.com

629 127 801
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Narració Oral - Infantil

Contes elàstics de perquè,
per què?
a càrrec de WILLO Arunategui
Una sessió de contes on estirarem el fil de la imaginació per

explicar l'origen de certes coses i de com eren abans: De per què
Oncle Conill té les orelles llargues? Del per què de la tortuga té la

seva closca en trossets? Del per què el dia i la nit? Del per què la
llum és com l'aigua? Del per què es va crear el gran llac Victòria?

Amb la participació de nen(e)s, mares i pares, i és que amb els
primers nen i nenes van sorgir els primers ... perquès, perquès!

contacte
William Arunategui

www.lamanivela.org

willocuentacuentos@gmail.com
626 120 652
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Narració Oral - Infantil

La Tereseta juga a Sinera
a càrrec de Núria Clemares
Espectacle que apropa de forma interactiva i visual la poesia i la
figura d’en Salvador Espriu. Per a nenes i nens de 5 a 12 anys. Amb
una escenografia senzilla i canviant que ens ajuda a endinsar-nos
al laberint del minotaure acompanyant

el personatge de la

Tereseta que per un descuit ha caigut en ell. La manera de sortirne és resseguint el fil d’Ariadna i passant totes les proves que es
va trobant amb l’ajut imprescindible de tot el públic.

contacte
Núria Clemares

www.nuriaclemares.com

nuriaclemares@gmail.com
607 479 877
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Narració Oral - Juvenil

Cartes robades
a càrrec d' Alícia Molina
La sessió narra, a través d’un fil conductor i la lectura de cartes
d’autors i cançons, la història d’una adolescent que decideix

suïcidar-se. Les circumstàncies fan que es trobi amb unes cartes
que li faran canviar d’opinió. Ara, després de molts anys, les vol

tornar als seus destinataris. Això crea un joc amb el públic a qui
entrega les “cartes robades”.

contacte
Alícia Molina

www.aliciamolinacontes.com
alicianarradora@gmail.com
687 765 506
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Narració Oral - Adult

El conte literari
a càrrec de Inés Macpherson
El conte literari es pot llegir, però també té veu pròpia, també pot

ser explicat. Captar el llenguatge de cada autor, omplir l’escenari

de l’unives creat per les paraules de Quim Monzó o Ray Bradbury,
és una manera de donar vida a aquest món imaginat.

contacte
Inés Macpherson

www.encuentosydesencuentos.wordpress.com
ines.macpherson@gmail.com
676 121 220
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Narració Oral - Adult

El Decameró
Contes d'una pandèmia
a càrrec d' Albert Estengre
Narració de diverses “novel·les” de l’obra de Gianni BOCCACIO, El
Decameró (o les històries del príncep GALEOT).

contacte
Albert Estengre

www.albertestengre.blogspot.com

albertestengre@gmail.com
93 795 90 80 / 619 12 62 14
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Narració Oral - Adult

Cuentos tro-picantes
a càrrec de WILLO Arunategui
Un recorrido de cuentos tropicales desde Colombia a México con
ese

toque

picoso,

piquísimo,

picantón

malicioso,

cómico-

misterioso e inocente de nuestros pueblos. Historias propias, de

autores o de la tradición popular con carácter rural o urbano,
sobre personajes y lugares especiales con olor a charrasqueo,

cumbia, guateque o corrido.

contacte
William Arunategui

www.lamanivela.org

willocuentacuentos@gmail.com

626 120 652

50

Narració Oral - Adult

Contes incívics
a càrrec de Núria Clemares
Us molesta la persona que puja al metro abans de deixar sortir?

O la que no recull les caques del gos? O la que es cola a la cua
del supermercat?

Aquestes històries juguen amb els nostres límits cívics i morals,
límits que no són pas iguals per a tothom. Els personatges que hi
apareixen ens sorprendran amb les seves decisions vitals.

contacte
Núria Clemares

www.nuriaclemares.com

nuriaclemares@gmail.com
607 479 877
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Prescripció Lectora
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Prescripció Lectora

El tarot ens recomana llibres
a càrrec de Miramelsmots
Proposta dirigida a persones interessats en el tarot i la lectura.

Coneixem els arcans majors del tarot i cadascun d’ells ens
recomanarà

un

llibre

perquè

el

tarot

és,

senzillament,

un

llenguatge conceptual i poètic com qualsevol altre. No llegim el
futur sinó que poetitzem el present.

contacte
Núria Pujolàs Puigdomènech

www.miramelsmots.cat

nuriapujolas@gmail.com
663 900 435
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Recitals Poètics
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Recitals Poètics

Recital-Meditació
a càrrec de Miramelsmots
Mirar. Olorar. Escoltar

Tancar els ulls. Confiar. Escoltar

Deixar-te gronxar per les paraules. Respirar. Escoltar
I saber que tu, jo, nosaltres, som paraula.

contacte
Núria Pujolàs Puigdomènech

www.miramelsmots.cat

nuriapujolas@gmail.com
663 900 435
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Tallers
Nadó - Infantil - Juvenil - Adult
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Tallers - Nadó

Taller de Moixaines i Jocs de Falda
a càrrec de Judith Navarro · PetitaCompanyia
La primera literatura del nadó és de caràcter oral, i és fonamental

per al seu desenvolupament. Per això totes les cultures tenen i han
tingut el seu propi repertori. En aquest espai compartim un variat

recull de moixaines, recitats, cançons de bressol, jocs de falda, de
dits, breus contes rimats...

contacte
Judith Navarro Royo

www.PetitaCompanyia.cat

judith@petitacompanyia.cat
679 827 166
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Tallers - Infantil

Som booktubers
a càrrec de Gina Clotet
Per ser booktuber cal llegir, estimular l’esperit crític, enfrontar-se a
la càmera i sobretot tenir ganes d’encomanar la teva passió pels
llibres.

Tot això fomentem en aquest taller que pot ser virtual o presencial
i que podem fer amb freqüència setmanal o quinzenal.

contacte
Gina Clotet

www.umpalumpa.info

info@umpalumpa.info
607 345 758
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Tallers - Juvenil

Sent la paraula
a càrrec d' Alícia Molina
Textos de novel·les, de poesia, de teatre, de contes... per jugar
amb les paraules i el seu significat, els sons i els ritmes que porten

dins, per llegir-los en veu alta i comprendre’ls, per desmuntar-los,
interpretar-los, improvisar... i sortir a escena per fer-ne la nostra
versió.

contacte
Alícia Molina

www.aliciamolinacontes.com

alicianarradora@gmail.com

687 765 506

59

Tallers - Juvenil

Un passeig per la poesia visual
a càrrec de Miramelsmots
Treballem el poema visual des de l’escriptura digital de la

fotografia. Concebre les lletres com a fotografies i les fotografies
amb secrets alfabètics amagats entre les branques dels arbres o
a la carena de les muntanyes.

contacte
Núria Pujolàs Puigdomènech

www.miramelsmots.cat

nuriapujolas@gmail.com
663 900 435
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Tallers - Juvenil

Taller booktuber 4fantic
a càrrec de Mixa
Taller introductori de 2h -format per una part teòrica i pràcticasobre els Booktubers, uns joves entusiastes que comparteixen la
seva afició per la lectura a través de YouTube. Durant el taller
s’ensenyaran els aspectes tècnics i creatius necessaris per

sumar-se a aquest fenomen (junt al testimoni d’una booktuber

catalana), i es posaran a prova amb una divertida i original
activitat final.

contacte
Mixa

www.4fantic.com

4fanticbcn@gmail.com
657 60 41 01
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Tallers - Juvenil i Adult

Taller de rapsòdia i recursos
expressius
a càrrec de Ramon Bartrina
Els participants al taller desenvoluparan la creativitat personal i
col·lectiva,

la

motivació

a

compartir

les

seves

creacions,

l'expressió en públic dels seus sentiments i a vèncer la por
escènica per millorar l'autoconfiança, la dicció, la presència i
l'expressió corporal.

contacte
Ramon Bartrina

www.ramonbartrina.com

info@ramonbartrina.com
675 845 719
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Tallers - Adult

Lectura creativa
a càrrec de Linsabel Noguera
Taller teòric i pràctic dirigit a mares, pares, mediadores, personal
docent i bibliotecari. Llegir, crear, jugar, tres verbs que permeten
explorar

les

possibilitats

desfragmentant

àrees

dels

de

llibres

en

coneixement

l'espai
per

a

pedagògic,
convertir

l'experiència de l'aprenentatge en una dinàmica que fa possible

interrelaciona coneixement, ficció i expressió creativa en activitats
lúdiques que poden replicar-se a casa, a l'aula, a la biblioteca,
tant en format presencial com virtual.

contacte
Linsabel Noguera

www.instagram.com/ranaencantada

linsabel@gmail.com
658 800 223
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Tallers de manualitats
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Tallers de manualitats

Cabana de lectura
a càrrec de Labcreatiu
La cabana de lectura és un espai màgic on amagar-nos a llegir.
Entre tots dibuixarem, pintarem i muntarem una cabana que, un
cop acabada, es quedarà a la Biblioteca.

Durada 2 hores – participació per grups a concretar.

contacte
Anna Nieto

https://www.talleretcraft.cat/
anna@labcreatiu.cat
669 88 26 89
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Laboratoris de Lectura

Què hi tinc, a la butxaca?
a càrrec de Sara Sareta
Sessió

de descoberta d’en Christian Voltz i la seva peculiar manera
d’il.lustrar amb quincalla i altres materials reciclats. Després d’una

estona de lectura per descobrir la seva obra, es convida els i les
participants a experimentar, creant un dibuix sense llapis, només
utilitzant objectes.

contacte
Sara Tornos

www.planetapastanaga.blogspot.com

sareeeta@hotmail.com
636 021 006
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Tallers de manualitats

Retrats amb collage
a càrrec de Companyia La Sal d'Olot
Taller consistent en la creació d’un retrat amb collage a partir de
personatges de contes o llegendes que els nens i les nenes
coneguin.

contacte
Montse Guix

www.conteslasalolot.blogspot.com
lasalolot@gmail.com
658 106 419
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Tallers de manualitats

Story Cubes
a càrrec de Labcreatiu
Reutilitzem bricks i ens convertim em un divertit joc per inventarnos històries.

Adaptable en temàtica.

contacte
Anna Nieto

https://www.talleretcraft.cat/
anna@labcreatiu.cat
669 88 26 89

68

Visites escolars
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Visites escolars

Els tresors amagats de la biblioteca
a càrrec de Sara Sareta
Sessió participativa de descoberta de l'espai i la normativa,a

partir de la mostra i lectura de contes, llibres de coneixements,

revistes, embarbussaments i audició de cd's l'alumnat coneix la
localització, el fons, i les possibilitats de la biblioteca mentre va
descobrint un missatge amagat en capsetes.

contacte
Sara Tornos

www.planetapastanaga.blogspot.com

sareeeta@hotmail.com
636 021 006
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ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS
DINAMITZACIÓ LECTORA DE CATALUNYA

www.DinamitzacioLectora.cat

