
 
CLUB DE LECTURA JUVENIL D�AMPOSTA 

�L�acte de llegir ha d�esdevindre un acte de llibertat i plaer� 
 

 
 
Què és? 
El Club de Lectura Juvenil el formem lectors i lectores que llegim un mateix 
llibre individualment per després comentar-lo entre tots.   
 
És una reunió on ens trobem un grup de nois i noies, un cop cada mes i mig o 
dos mesos, per comentar un mateix llibre que hem llegit. Som lectors i lectores 
que volem compartir amb els altres les nostres impressions i explicar les 
nostres opinions; perquè l�acte de llegir és solitari, però tant estimulant que mai 
deixa indiferent i genera ganes de compartir-ne el resultat. 
 
El Club de Lectura Juvenil d�Amposta es planteja des de la Biblioteca Comarcal 
Sebastià Juan Arbó i les Biblioteques Escolars de diferents centres educatius 
de la localitat: l�IES Montsià, l�IES Ramon Berenguer IV i  els CEIP Miquel 
Granell i Soriano Montagut; i  amb el suport del CRP del Montsià. 
 
Està adreçat a joves entre 10 i 14 anys (6è de Primària i 1r i 2n d�ESO), amb 
ganes de llegir però, també, amb ganes de fer amics i xerrar amb l�excusa 
d�una lectura interessant. 
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Com ho fem? 
 
El funcionament és molt senzill. D�entrada hi ha un calendari de les trobades i 
un llistat de llibres amb la data que es comentaran. Cada dos mesos hi haurà la 
trobada del club, que serà en dimecres a la tarda a partir de les 18 h.  
 
La persona encarregada de coordinar cada sessió enceta una conversa sobre 
el llibre que s�ha llegit, i en la qual els lectors participem, donem la nostra 
opinió, plantegem dubtes, suggeriments, opinem sobre els personatges... 
Podem comentar tot el que vulguem sobre la lectura feta, sempre respectant 
els altres i el torn de paraula. 
 
La durada anirà entre l�hora i hora i mitja. En acabar, es donarà a conéixer la 
propera lectura i la data de la trobada següent. 
 
 
Consideracions prèvies: 
 
- Als diferents centres s�explica en què consisteix l�activitat. 
 
- Es lliurarà un díptic per a cada alumne interessat a assistir al Club on s�explica 
què és, com funciona, com inscriure�s. Al full també hi ha una butlleta que s�ha 
de retatllar i lliurar al coordinador de cada centre. A la butlleta hi figuren les 
dades personals, l�autorització dels pares, mares o tutors i un petit qüestionari 
on han d�assenyalar tres temàtiques, escriure el nom del darrer llibre llegit i el 
nom d�un altre que consideren imprescindible. 
 
- Es fa el buidat de les butlletes i una reunió amb les persones responsables de 
coordinar el club. S�estableixen criteris, molt elementals, de selecció d�obres 
per llegir tot i tenir en cosideració allò que els membres del grup han manifestat 
en les butlletes. 
 
- Cal tenir en compte que l�objectiu del Club de Lectura ha de ser, a més d�una 
activitat de plaer i una font de coneixement, un estímul per reflexionar, per 
aprendre a expressar les emocions i el que pensen, i un entrenament per parlar 
davant d�un grup i saber respectar els altres. Per la qual cosa s�ha de vetllar 
perquè l�ambient siga relaxat, distès i facilite estes intencionalitats. 
 
- La llengua que s�ha prioritzat per a les lectures és la catalana ja que l�activitat 
forma part del Pla Educatiu d�Entorn de la població. Els PEE són una proposta 
educativa innovadora que vol donar resposta a les múltiples nescessitats de la 
nostra societat educant ciutadans i ciutadanes per a un món complex i divers a 
través de la llengua catalana com a vehicle d�integració i inclusió. 
 
- Es demana als membres del club el compromís de llegir les lectures, però al 
mateix temps se�ls anima a participar en les trobades encara que aquella 
sessió no hagen pogut acabar el llibre. 
 
- S�ha escollit com a dia de trobada el dimecres a la tarda perquè és el dia que 
a secundària no hi ha activitat lectiva. 



 
Com funcionem? 
 
La Biblioteca posarà a l�abast dels lectors del Club un exemplar del títol triat, 
que després de la lectura i la trobada s�haurà de retornar.  
 
El Club de Lectura d�Amposta està coordinat per la bibliotecària de la Biblioteca 
Comarcal Sebastià Juan Arbó d�Amposta i les responsables de les Biblioteques 
Escolars dels IES Ramon Berenguer IV i Montsià i dels CEIP Miquel Granell i 
Soriano-Montagut, amb la col·laboració del CRP, però els veritables 
protagonistes són els i les jóvens. 
 
 
Com inscriure�s 
 
La participació en el Club de Lectura és gratuïta. Els/les interessats/des  poden 
formalitzar-la lliurant la butlleta d�inscripció a les biblioteques dels diferents 
centres 
 
La primera trobada és el dimecres 12 de desembre a les 18h. a la Sala Infantil 
de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó d�Amposta. Cal portar un llibre 
que ens agrade molt i el vulguem compartir amb el grup. 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

PPRRIIMMEERRAA  SSEESSSSIIÓÓ  
Dimecres 12 de desembre de 2007 

 
- Presentació del Club de Lectura per part de la Bibliotecària. 
--  RRooddaa  dd��iinntteerrvveenncciioonnss::  ccaaddaa  mmeemmbbrree  ddeell  ggrruupp  eess  pprreesseennttaa  ii  eennsseennyyaa  eell  lllliibbrree  
qquuee  hhaa  ppoorrttaatt  ttoott  aarrgguummeennttaanntt  ppeerrqquuèè  ll��hhaa  eessccoolllliitt..  
--  UUnnaa  ddee  lleess  ccoooorrddiinnaaddoorreess  pprreesseennttaa  eell  lllliibbrree  pprrooppoossaatt  ppeerr  llaa  pprrooppeerraa  ttrroobbaaddaa::  
��NNoo  ddeemmaanniiss  lllloobbaarrrroo  ffoorraa  ddee  tteemmppoorraaddaa��  dd��AAnnddrreeuu  MMaarrttíí  ii  JJaauummee  RRiibbeerraa..  
--  EEss  rreeppaarrtteeiixx  uunn  ddííppttiicc  ppeerr  aa  ccaaddaa  ppaarrttiicciippaanntt  aammbb  lleess  ddaaddeess  bbiibblliiooggrrààffiiqquueess::  

  

 
- Es distribueixen els participants en tres grups per realitzar activitats prèvies de 
motivació a la lectura: dos dels grups realitzen una activitat que consisteix a 
ordenar fragments d�un capítol de l�obra que després llegeixen en veu alta als 
seus companys/es i l�altre grup fa una cerca a Internet sobre aspectes que 
apareixen a la lectura i que formen part de la societat del moment (han de 
descobrir qui eren i com s�identificaven els breaks, els punks i els heavys). 
--  PPoossaaddaa  eenn  ccoommúú  ddee  lleess  ddaaddeess  rreeccoolllliiddeess  ddee  ccaaddaassccuunn  ddeellss  ggrruuppss..  
--  DDiissttrriibbuucciióó  ddeellss  eexxeemmppllaarrss  ddeellss  lllliibbrreess..  
--  JJaa  qquuee  eell  CClluubb  nnoo  ddiissppoossaa  ddee  mmaassccoottaa,,  eess  ddeemmaannaa  qquuee  ccaaddaa  aalluummnnee  ppeennssee  uunn  
nnoomm  ii  uunn  llooggoottiipp  qquuee  eellss  iiddeennttiiffiiqquuee..  EEss  ddóónnaa  ffiinnss  aall  1188  ddee  ggeenneerr  ddee  22000088  ccoomm  aa    
tteerrmmiinnii  ddee  pprreesseennttaacciióó  ddeell  llooggoo  ii  ddeell  nnoomm..  EEss  lllliiuurraarràà  aa  llaa  ccoooorrddiinnaaddoorraa  ddee  ccaaddaa  
cceennttrree..  
--  SS��eessttaabblleeiixx  ccoomm  aa  ddaattaa  ppeerr  llaa  pprrooppeerraa  ttrroobbaaddaa,,  eell  ddiimmeeccrreess  1133  ddee  ffeebbrreerr  ddee  
22000088  aa  lleess  1188hh..  
 
 


