


els llibres  
d’emociona’t

què és? descobreix les possibilitats  
d’emociona’t

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

Emociona’t és un projecte innovador de foment lector que incorpora una nova metodologia i una gran 
varietat de recursos per a garantir una experiència de lectura rica i global. Està elaborat per professionals i 
especialistes en foment de la lectura i compta amb diversos materials i recursos en paper i en format digital.

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

•  3 quaderns de Lectura activa per al professorat
•  Activitats digitals 
•  Entrevistes amb autors i il·lustradors
•  Booktubes
•  Recursos audiovisuals i sonors
•  Espai per a les famílies
•  Articles i informacions relacionats amb el foment 

de la lectura
•  El canal de YouTube Emociona’t amb la lectura

Recordeu registrar-vos a l’espai  
www.bromera.com/emocionat i comenceu  
a gaudir de l’experiència!
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Concerta sessions 
d’animació i 
formació amb 
professionals i 
especialistes i trau 
el màxim suc als 
llibres!

El canal de YouTube Emociona’t 
amb la lectura és l’espai de 
recomanacions de llibres on el 
teu alumnat pot ser protagonista. 
Envia’ns els seus booktubes a 
emocionat@bromera.com. Regalem 
un llibre per cada recomanació!

Emociona’t fomenta la 
incorporació de les TIC 
i l’aprenentatge cooperatiu. 

A casa, quin comboi! és una 
proposta que permetrà 
compartir amb la família 
l’experiència de llegir amb 
activitats senzilles, originals 
i que despertaran la seua 
curiositat.

Lectura activa és el nou model d’aprofitament didàctic que 
treballa competències i habilitats que van més enllà de la 
comprensió lectora i garanteix una experiència de lectura global.

Quines són?
•  Lectura en veu alta
•  Escriptura creativa
•  Lectura crítica i dialogada dels llibres
•  Entrevistes amb autors i il·lustradors
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Clàssics
Lletra d’impremta

Clàssics
Lletra d’impremta

Narrativa
Fantasia

Teatre
Gestes cavalleresques

Teatre
Superació de problemes

Teatre
Clàssics

Poesia
Lletra manuscrita

Narrativa
Fantasia i foment lector

Teatre
Humor i estereotips

Narrativa
Clàssics i aventura

Narrativa
Humor

Narrativa
Vacances sense Internet

Àlbum il·lustrat
Lletra d’impremta

Àlbum il·lustrat
Lletra d’impremta

Poesia
Temes diversos

Divulgació
L’oratge

Divulgació
Humor i vida escolar

Narrativa
Fantasia

novetat

novetat

novetat


