Clubs de Lectura Infantil i Juvenil de L’Altell. Curs 2020-2021

Amics i amigues de L’Altell,
Animem els nois i noies de 6 a 18 anys a formar part dels Clubs de Lectura Infantils i
Juvenils de L’Altell.
La intenció és compartir lectures, conèixer escriptors d’aquí i d’arreu, i fomentar
l’esperit crític dels participants, que, com diem sempre, són crítics literaris a més de
lectors.
Tot això ho farem, com els cursos anteriors, tant com puguem en un ambient amical i
distès, sinó telemàticament, on tots tinguem en comú l’amor per la lectura i les ganes
de passar-nos-ho bé llegint i parlant de llibres. De tant en tant, convidarem autors o
professionals relacionats amb el món dels llibres perquè ens aportin una visió més
àmplia de les lectures que proposem.
Per tot això, és important que els nois i noies s’apuntin al Club per iniciativa pròpia,
perquè els ve realment de gust. En cap cas s’ha de veure aquesta activitat com un
extraescolar destinat a fer llegir els nens!
Composició dels Clubs:
Cicle Inicial (Primer i segon de Primària), de 6 a 8 anys, Club Janosch (un cop al
mes)
Per aquest nou club és necessària la implicació dels pares (llegir junts a casa el llibre
proposat i acompanyar al nen o nena a cada sessió.
- Cicle Mitjà (tercer i quart de Primària), de 8 a 10 anys, Club Astrid Lindgren (un
cop al mes)
-

-

Cicle Superior (cinquè i sisè de Primària), de 10 a 12 anys, Club Roald Dahl (un
cop al mes)
Primer i segon d’ESO: de 12 a 14 anys, Club Edgar Allan Poe (un cop al trimestre)
Tercer i quart d’ESO: de 14 a 16 anys, Club Òscar Wilde (un cop al trimestre)

Cada grup acollirà 15 participants com a màxim (i un mínim de 5). Les places s’oferiran
per ordre d’inscripció (donant prioritat als nois i noies que ja eren membres del Club el
curs passat). En el cas que el grup quedi ple, hi haurà una llista d’espera.
DIES I HORARIS:
Els Clubs s’iniciaran el mes d’octubre i finalitzaran el mes de juny.
Cicle Inicial (6-8 anys)
Janosch
Segon dissabte de cada
mes
a
les
10:30h
Acompanyats per la mare o
el pare.
Conduït
per
Mariona
Masgrau i Irene Tortós-Sala
Cicle Mitjà (8-10 anys)
Astrid Lindgren

Cicle Superior (10-12 anys)
Roald Dahl
Primer dilluns de cada mes
A les 17.15h
Conduït
per
Mariona
Masgrau / Karo Kunde

ESO
Primer i segon d’ESO Edgar
Allan Poe : Bimensual
primer dimarts del mes que
toqui
A les 16.00h
Conduït per Irene TortósSala
Tercer i quart d’ESO Oscar
Wilde: un cop al trimestre.
(Dates per concretar).
A les 16.00h

Primer dilluns de cada mes
A les 17.15h
Conduït per Irene TortósSala
Quan els dilluns, dimarts o dissabtes coincideixin amb un dia festiu o vacances escolars,
el Club passarà al següent dilluns o dimecres hàbil.
FUNCIONAMENT:
- El mes abans de cada Club es proposarà una lectura comuna acompanyada
d’informació sobre l’autor i el llibre. Rebreu aquesta informació a través del
correu electrònic que ens proporcioneu, preguem que la deixeu llegir als vostres
fills si doneu el correu electrònic dels pares. El grup trimestral rebrà la informació
el trimestre anterior (amb l’excepció del mes d’octubre).
- Demanem el compromís de llegir i, en la mesura del possible, acabar el llibre
proposat perquè el Club pugui funcionar plenament.
- Demanem un compromís d’assistència i que, en cas de no poder venir a una
sessió del Club, es notifiqui tan aviat com sigui possible a L’Altell.
INSCRIPCIONS:
El termini d’inscripció queda obert des d’ara fins al 6 de setembre. Podeu apuntar-voshi personalment a la llibreria L’Altell. Demanem que el dia de la inscripció vingueu
acompanyats dels vostres fills perquè coneguin de primera mà la dinàmica dels Clubs.

Continuen acompanyant-nos un any més:
Mariona Masgrau: és professora de didàctica de la Llengua i la Literatura a la Universitat
de Girona; anteriorment també ha estat a la Universität zu Köln i a la Universität Bonn,
com a lectora de català, i a la Universitat Autònoma de Barcelona, com a docent de
català per a estrangers i col·laboradora del projecte Traces.
Ha fet la tesi sobre poesia visual i didàctica de la literatura amb un enfocament
intermedial. Les seves línies actuals de recerca són la didàctica de la literatura i la
intermedialitat a Educació Infantil i Primària i les metodologies educatives actives i
participatives de dimensió crítica i social, com l'aprenentatge servei. Des de la ColActiva
desenvolupa projectes culturals i educatius. Juntament amb aquest col·lectiu han
publicat Creatividad (Plataforma), Buena idea! (RBA) i Banyoles, ciutat d'aigua. També
és autora de nombrosos articles.
Web: http://www2.udg.edu/tabid/8656/ID/53545/default.aspx; www.lacolactiva.cat

Karo Kunde: és professora de didàctica de la llengua i la literatura a la Facultat
d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona i està fent la seva tesi sobre l'àlbum
il·lustrat i la seva recepció. Les seves línies de recerca són l'àlbum il·lustrat i el seu
potencial intermedial, així com la literacitat verbal i visual, focalitzant sobretot al cicle
infantil. Forma part de l'equip de Queixal edicions -una editorial independent de
Banyoles que aposta per l'edició artesanal, així com la promoció de l'àlbum il·lustrat- on
s'encarrega de l'edició i les dinamitzacions de lectura que imparteix en biblioteques i
escoles. Web: www.queixaledicions.cat; http://www.udg.edu/ca/directori/paginapersonal?om=PR&ID=116850

I la resta de clubs la llibretera, Irene Tortós-Sala.
Cada curs són més els nois i noies que decideixen compartir lectures amb nosaltres i
això, sens dubte, ens fa molta il·lusió. Dins o fora dels Clubs de L’Altell, us animem a
continuar llegint i, sobretot, a continuar gaudint de la lectura tal com ens heu mostrat
que ho feu: junts, hem viatjat, ens hem transformat en altres persones, hem conegut la
vida de personatges extraordinaris, èpoques llunyanes i mons impossibles... Ens hem
emocionat, solidaritzat, indignat, escandalitzat, conscienciat, petat de riure, perdut i
retrobat... Però, sobretot, sobretot, ens hem fet grans. Que això no s’aturi!!

D’altra banda també us anunciem que per segon any consecutiu. Iniciem un altre Club
de lectura que porta el nom de Bruno Munari, conduït per la Margarida Falgàs Adreçat
a mestres, comissió de biblioteques, tutors, plans lectors, assessors LIJ, bibliotecaris...
(inici mes de novembre)
Margarida Falgàs, voluntària per l’educació, la llengua, la cultura i la transformació
social.

Continuem amb els Clubs de lectura per adults cada primer dimecres de mes a L’altell i
els Reading club. Per assistir a aquests clubs no cal inscriure’s.
Esperem que us animeu i trobeu el club que més us convingui.
Fins aviat! I bones lectures!
Irene Tortós-Sala, Mariona Masgrau, Karo Kunde i Margarida Falgàs

