


4t

5é

6é

els llibres  
d’emociona’t

què inclou?

una nova forma de llegir

descobreix les possibilitats  
que t’ofereix emociona’t

En paper
•  3 llibres 
•  3 quaderns per a l’alumnat de Lectura activa
•  3 fitxes per a la família A casa, quin comboi!
•  1 diari de lectures
•  1 revista

Elaborat per professionals i especialistes 
en foment de la lectura, el projecte 
Emociona’t compta amb diversos materials 
i recursos en paper i en format digital.

En format digital
Registra’t a l’espai web bromera.com/emocionat 
i podràs accedir a tota una sèrie de recursos 
que completen el projecte:

•  Guia de Lectura activa per al docent
•  Activitats digitals 
•  Entrevistes amb els autors
•  Booktubes
•  Recursos audiovisuals per a treballar la 

lectura dialogada, la creació literària i la 
lectura en veu alta

•  Articles i informacions relacionats amb el 
foment de la lectura

•  Troballibres, el nou buscador temàtic de 
lectures.

Recordeu enregistrar-vos a l’espai  
www.bromera.com/emocionat i comenceu  
a gaudir de l’experiència!

Lectura activa és el nou model d’aprofitament didàctic del projecte Emociona’t. Una proposta completa i 
innovadora que atorga una importància cabdal a la pràctica d’una sèrie d’habilitats —no sols lingüístiques— 
que són fonamentals en el desenvolupament de l’alumnat.

Per això, més enllà de la comprensió lectora, Lectura activa proposa una experiència de lectura dialogada 
i crítica dels llibres, fomenta la creació de textos propis, i treballa habilitats com parlar en públic o llegir 
en veu alta. 

Lectura activa disposa dels materials següents:
•  1 quadern de cada llibre per a l’alumnat en paper
•  1 guia de cada llibre per al docent (descarregable en www.bromera.com/emocionat)
•  Una sèrie de vídeos protagonitzats per l’actor valencià Nelo Gómez amb idees i suggeriments per a 

treballar les habilitats proposades en el projecte
•  Activitats digitals de cada un dels llibres en www.bromera.com/emocionat

Apunta’t a la lectura activa!

Lectura dialogada Lectura en veu alta Creació de textos propis

És fonamental per al 
desenvolupament dels alumnes 
com a persones crítiques i 
capaces d’escoltar els altres i 
d’expressar i defensar les seues 
opinions i punts de vista, amb 
arguments però amb respecte.

Implica treballar una sèrie de 
competències que els seran 
útils tant en la vida personal 
(els proporciona seguretat, 
recursos comunicatius, 
habilitats socials...) com 
acadèmica (requereix 
organització, comprensió 
profunda del text que es llig i 
preparació).

Potencia la imaginació i 
l’autonomia dels alumnes, ja 
que són ells els que prenen 
les decisions sobre aspectes 
com la temàtica, el perfil i la 
psicologia dels personatges... 
Amb propostes divertides i 
adequades, aconseguirem que 
perden la por d’escriure i que, 
a poc a poc, dominen aquesta 
habilitat lingüística.

•  Una selecció acurada de llibres per a cada curs d’acord amb criteris d’interés literari i pedagògic. 

•  Els recursos en paper i digitals estan disponibles per als llibres que et proposem. En cas que vulgues 
personalitzar Emociona’t amb algun altre llibre, parla amb el promotor de la teua zona.

•  Emociona’t inclou la possibilitat de concertar sessions amb professionals i especialistes per a traure el 
màxim suc a les tertúlies, la lectura en veu alta i la creació literària, sessions de formació al professorat i 
sessions d’animació a les aules.

•  El canal de YouTube Emociona’t amb la lectura és el nou espai de recomanació de llibres en valencià 
de Bromera. Alumnes, docents i famílies esteu convidats a participar-hi. Envieu-nos les vostres 
recomanacions a emocionat@bromera.com.

•  Una de les novetats del projecte és que proporciona materials diferenciats per a l’alumnat, el professorat 
i les famílies, per tal d’aconseguir una experiència lectora global.

•  Amb el Diari de lectures, cada alumne/a podrà recollir les seues experiències de lectura en un quadern 
on podrà fer les seues pròpies anotacions i valoracions.

•  A casa, quin comboi! és una proposta que permetrà compartir amb la família l’experiència de llegir amb 
activitats senzilles, originals i engrescadores. Viure els llibres a casa mai havia sigut tan divertit!

•  A través de www.bromera.com/emocionat podreu conéixer els nostres autors i autores gràcies a l’espai 
d’entrevistes protagonitzades per joves lectors. Peces breus i divertides amb què donem visibilitat als 
nostres creadors i despertem l’interés per l’escriptura en els més joves.

•  La revista Lectura en família i les receptes lectores del canal de YouTube són recursos dirigits a les 
famílies per a aconseguir que s’impliquen en aquest fascinant viatge cap a la lectura.


