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el club de lectura
Presentació
Aquesta activitat consisteix en que 
les famílies portin alguna lectura 
preparada. Els pares, mares i fills/
es triaran algun conte o lectura pre-
ferida que vulguin recomanar i s’ho 
prepararan a casa.

Objectius educatius
 Preparar una petita activitat amb 

la pròpia família.
 Relacionar-se amb altres perso-

nes adultes i infants.
 Conèixer contes i altres lectures 

interessants.
 Participar en les activitats de 

l’esplai i conèixer l’entitat.

El club de lectura
Consisteix en que es trobin els pa-
res, les mares i els fills/es per fer 
petites representacions, esquetxos 
o lectures que tinguin un signifi-
cat per ells/es i que els faci il·lusió 
compartir amb altres famílies.

Difusió: Farem una carta informa-
tiva engrescant les famílies a par-
ticipar d’aquest espai de trobada i 
d’intercanvi. Anunciarem l’activitat 
adreçant-los una carta informativa 
on hi explicarem en què consisteix i 
quan es realitzarà.

Convocatòria: Farem seguiment 
de les famílies que volen participar 
en l’activitat.

Lectura: A casa les famílies 
s’hauran de plantejar què porten 
preparat pel dia de l’activitat. Hi ha 
moltes possibilitats de coses que 
poden triar:
•	Algun conte que al pare o a la 
mare li agradés molt de petit/a.
•	El conte preferit de l’infant.
•	Algun fragment que tinguin ganes 
de compartir.
•	Una rondalla que s’expliqui per 
tradició a la família.
•	Una poesia que ens agradi recitar.

Assaig: Les famílies hauran de fer 
una feina molt important d’assaig a 
casa:
•	Mirar i/o llegir el conte varies 
vegades.
•	Explicar-lo als altres sense mirar 
les imatges ni el text.
•	Repartir-nos diferents personat-
ges i llegir amb l’entonació corres-
ponent.
•	Acompanyar la lectura d’una 
bona posada en escena, que pot 
consistir en fer titelles, posar mú-
sica d’acompanyament, represen-
tar els diferents personatges del 

conte, expressar-nos a través del 
moviment, fer participar el públic 
de la història o dinamitzar-lo mit-
jançant algun taller complementari 
a la història que volem explicar.

Ambientació: Prepararan els com-
plements que necessiten per fer 
l’activitat més motivadora. Des de 
l’esplai decorarem la sala per al dia 
de l’activitat.

El club de lectura: Ens trobarem 
a l’esplai per compartir tot el que 
hem preparat. Els monitors/es tin-
dran distribuïdes diferents funcions: 
acomodar la gent, presentar l’acte, 
donar pas a cada família i preparar 
el berenar.

Els infants viuran amb entusiasme 
aquesta activitat perquè la prepara-
ran conjuntament amb la seva famí-
lia i els pares i les mares aprendran 
a valorar el fet de fer coses amb els 
seus fills/es.

Des de l’esplai acollirem les famí-
lies com si fossin a casa seva, ens 
relacionarem amb elles de forma 
agradable per apropar-les cada cop 
més a l’entitat.


