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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat  
amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

Bromera presenta el Programa d’Animació a 
la Lectura amb l’objectiu de seguir aportant 
recursos i propostes que convertisquen 
la lectura en una experiència enriquidora 
dins i fora de les aules. Enguany renovem la 
proposta amb activitats vinculades al treball 
per àmbits, l’educació STEM, l’any Fuster o 
l’alfabetització digital de l’alumnat.

Gràcies a aquest programa, alumnat i 
professorat poden entrar en contacte amb 
autors i autores, il·lustradors i il·lustradores i 
altres professionals del món dels llibres i la 
cultura. Les sessions oferides es personalitzen 
segons l’edat i el nombre de públic assistent 
i l’espai disponible. Aquestes activitats 
pretenen convidar l’alumnat a reflexionar, 
compartir i divertir-se a partir de tot el que 
ofereixen els llibres.

A més de les activitats pensades per a 
l’aula, el programa inclou sessions dirigides 
al professorat i a les famílies, així com 
exposicions per a tot el públic. Enguany, a 
més, seguim incidint en la formació específica 
vinculada a la teledocència, l’ús de noves 
aplicacions digitals per a l’aula i el treball 
per àmbits.

Si vols demanar més informació, concertar les 
activitats o consultar-ne les condicions, pots 
posar-te en contacte amb la promotora o el 
promotor de la teua zona.

A banda d’aquest programa d’activitats, que 
poden ser virtuals o presencials, recorda 
que també disposem de recursos en línia 
descarregables i totalment gratuïts en el 
nostre web.
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ANIMACIONS I TALLERS

Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

La música fa escola!
Cursos recomanats

Infantil, 1r, 2n, 3r i 4t de Primària

Durada màxima
45 minuts

Tipus d’espai
Tancat i/o obert (format reduït)

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
200

Objectius de la sessió
• Donar a conéixer el treball de Dani Miquel i Albert Bertomeu, referents 

en la recuperació de la nostra tradició musical.
• Realitzar una activitat de convivència de l’alumnat per a fomentar la 

participació i l’escolta activa.
• Adquirir vocabulari relacionat amb cançons, jocs i expressions de la 

tradició oral.

Consulta la disponibilitat per a saber quan poden visitar el teu centre 
Dani Miquel o Albert Bertomeu.
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

La rata Marieta
Cursos recomanats

Infantil, 1r i 2n de Primària

Durada màxima
50 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
50

Descripció
La rata Marieta és un dels personatges més entranyables de la nostra 
literatura infantil. 
A través dels seus contes, els més menuts poden anar descobrint el 
món que els envolta. Des de les rutines de vestir-se i menjar als oficis i 
invents més enginyosos, passant per històries de fantasmes i cançons 
de la nostra cultura popular. En aquesta sessió, la rata Marieta visitarà el 
centre o biblioteca per a explicar alguns dels seus contes preferits.

Objectius de la sessió
• Contribuir a despertar l’hàbit lector i l’interés per la lectura.
• Fomentar l’escolta activa i comprensiva.
• Promoure la participació.
• Desenvolupar la imaginació i la creativitat.
• Adquirir vocabulari nou.
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

Joc d’escapada literari (escape room)
Cursos recomanats

2n, 3r, 4t, 5é i 6é de Primària

Durada màxima
50 minuts

Tipus d’espai
Obert (format reduït)

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
30

Descripció
El joc d’escapada literari és una proposta de treball en equip en què 
s’ha de resoldre un enigma plantejat inicialment. Per a fer-ho, caldrà 
descobrir uns codis numèrics a través de la resolució de tasques 
concretes. Es tracta d’una activitat divertida i estimulant que permet 
a l’alumnat aprendre i entrar en contacte amb els llibres, a més de 
desenvolupar una sèrie de competències i habilitats que faciliten un 
aprenentatge significatiu. Com que és un joc col·laboratiu, només l’èxit 
del grup pot resoldre l’enigma.

Objectius de la sessió
• Crear experiències significatives, motivadores i que perduren en el 

temps.
• Incrementar la participació de l’alumnat en l’aula i incloure’l en el 

procés d’aprenentatge.
• Consolidar coneixements i reforçar habilitats.
• Reforçar el treball en equip. 
• Facilitar el pensament crític i la resolució de problemes.



ANIMACIONS I TALLERS
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

Llegim i fem teatre!
Cursos recomanats

Infantil i Primària
ESO i Batxillerat

Durada màxima
50 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents  
aproximat per sessió

30

Descripció
El teatre és un mitjà per a expressar sentiments, contar històries, 
connectar amb altres persones... A través del teatre, potenciem les 
capacitats comunicatives i afavorim l’expressió corporal. Aquest 
taller pretén introduir l’alumnat en el món del teatre a través del 
joc, de propostes lúdiques adequades a la seua edat i de la mà de 
professionals de l’escena valenciana.

Objectius de la sessió
• Ajudar al desenvolupament de l’autonomia personal.
• Adquirir habilitats d’expressió i comunicació oral.
• Facilitar l’expressió emocional.
• Promoure les capacitats creatives.
• Millorar l’expressivitat del llenguatge no verbal a través del joc teatral.
• Fomentar la cohesió social, a través de la dinàmica de grups, i 

l’adquisició d’habilitats socials com l’assertivitat, l’autoestima, 
l’empatia, etc.

• Desenvolupar les capacitats i el domini de diferents llenguatges 
d’expressió.

• Facilitar la comprensió i l’expressió de la llengua oral.
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

Il·lustració de Pere Puig, del llibre  
Versos que van i venen, de Fina Girbés

Poesia a les aules
Cursos recomanats

Infantil i Primària
ESO i Batxillerat

Durada màxima
50 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
30

Descripció
Aquesta activitat s’adaptarà a l’edat de l’alumnat. Per a Primària, 
l’activitat tindrà un caràcter més lúdic, a base de jocs amb rimes i 
cançons, dramatitzacions... Un viatge fascinant perquè els xiquets i les 
xiquetes gaudisquen amb la musicalitat, el ritme i el joc de les paraules!
Per a l’ESO, l’activitat és una aproximació a la poesia i trobaran 
respostes a preguntes com: què és la poesia?, com podem aprendre a 
escriure poesia?, quins aspectes cal tindre en compte en l’elaboració i 
en l’anàlisi d’un poema?, etc.

Objectius de la sessió
• Introduir l’alumnat en la lectura i la producció poètica.
• Fomentar l’ús dels recursos propis de la poesia i dels aspectes per a 

tindre en compte (ritme, to, recursos retòrics...).
• Desenvolupar les capacitats i el domini de diferents llenguatges 

d’expressió.
• Facilitar la comprensió i l’expressió de la llengua oral.
• Fomentar la cohesió social del grup.
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

Contacontes
Cursos recomanats

Infantil i Primària

Durada màxima
50 minuts

Tipus d’espai
Tancat i/o obert

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
35

Descripció
Els contacontes ens acosten la narració oral de manera creativa, 
lúdica i divertida. Es tracta de sessions a través de les quals es pretén 
despertar el gust per l’escolta de narracions. Cada sessió, impartida per 
contacontes professionals, s’adapta a l’edat de l’alumnat.

Objectius de la sessió
• Descobrir la literatura com a activitat d’oci.
• Desenvolupar la capacitat d’escoltar, entendre i retindre.
• Desenvolupar la capacitat analítica i creativa.
• Reflexionar sobre els valors i les actituds que amaguen els llibres.
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

Taller d’il·lustració
Cursos recomanats

Infantil, Primària i ESO

Durada màxima
40 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
35

Descripció
En aquest taller d’il·lustració creativa l’alumnat descobrirà alguns dels 
secrets de la il·lustració de llibres, a més de conéixer les ferramentes i 
tècniques per a crear la seua pròpia obra. 

Objectius de la sessió
• Descobrir el món de la il·lustració, la força i la importància de les 

imatges per a contar una història.
• Desenvolupar la capacitat d’escoltar, entendre i retindre.
• Treballar la capacitat analítica i creativa.
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

La Maleta de la Ciència
Cursos recomanats

Infantil i Primària

Durada màxima
45-60 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
El grup habitual de classe

Descripció
La Maleta de la Ciència és un festival d’experiments. Durant aquest 
taller, l’alumnat coneixerà els principis bàsics de l’aire i l’aigua 
mitjançant el joc i des d’una perspectiva lúdica, senzilla i amb materials 
casolans: pots de refresc, palletes, platets i gots, globus i punxons, 
furgadents...
Experiments com el pot inclinat, el globus foradat, la primavera en flor, 
l’estrella màgica, l’equilibrista o la safata turca en són alguns.

Objectius de la sessió
• Enamorar l’alumnat de l’experimentació i la ciència.
• Treballar la creativitat i la imaginació amb elements quotidians.
• Fer experiments sorprenents amb aire i aigua.
• Contribuir a l’alfabetització global amb la íntima relació de lletres i 

ciències.
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

U, dos, tres... acció! 
Cursos recomanats

Primària
ESO i Batxillerat

Durada màxima
50 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
35

Descripció
Els booktubers o booktokers és gent jove que llig quasi compulsivament 
i penja les seues recomanacions a les xarxes socials. Aquest fenomen 
ha guanyat molts seguidors arreu del món i Bromera, amb el canal 
Emociona’t amb la lectura de YouTube, està tractant de consolidar en la 
nostra llengua un espai de recomanació de llibres.
En aquesta sessió, l’alumnat descobrirà les tècniques i els recursos 
necessaris per a fer el seu propi booktube o booktok i obrir un canal de 
recomanacions de lectura.

Objectius de la sessió
• Promoure el gust per la lectura i la recomanació de llibres.
• Introduir les tècniques i el discurs propi del món audiovisual.
• Promoure les capacitats creatives.
• Fomentar l’ús dels recursos propis del discurs oral i dels aspectes per 

a tindre en compte (ritme, to, idea, recursos...).
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

Laboratori de la igualtat

Valentina Tereixkova, il·lustració 
de Nuria Rodríguez, en Xiquetes 
que van imaginar allò impossible 
(i ho van aconseguir)

Cursos recomanats
Primària
ESO i Batxillerat

Durada màxima
50 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
35

Descripció
Animació lectora al voltant dels àlbums il·lustrats 
Un món de dones extraordinàries, d’Eva Prada, 
Dones valencianes que han fet història i Més 
dones extraordinàries que han fet història, de 
Sandra Capsir i Maria Viu. Aquesta activitat 
proposa un recorregut fantàstic pels personatges 
femenins més destacats de la història. 

Objectius de la sessió
• Donar a conéixer personatges destacats de la història i despertar 

l’interés de l’alumnat per les seues aportacions.
• Promoure els valors d’igualtat entre l’alumnat.
• Promoure la convivència de l’alumnat i fomentar-ne la participació.

Carmelina Sánchez-Cutillas, 
il·lustració d’Eli M. Rufat en Més dones 
valencianes que han fet història
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

Reduïm, reutilitzem i reciclem 
Cursos recomanats

Infantil i Primària
ESO i Batxillerat

Durada màxima
40 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
50

Descripció
Any rere any la ciència i la tecnologia avancen i ens ofereixen millores 
per a la vida de cada dia... Però tot això suposa també que cada vegada 
generem més i més residus. On van a parar totes aquestes deixalles? Si 
no actuem prompte, el fem se’ns acabarà menjant! 
Per això, és important que aprenguem a reduir els residus, reutilitzar els 
materials, reciclar tant com puguem i recuperarem els paratges naturals 
que hem destruït.

Objectius de la sessió
• Reflexionar al voltant de la necessitat de protegir el medi ambient.
• Descobrir que, en ecologia, totes les nostres accions tenen 

conseqüències.
• Fomentar l’adopció d’hàbits diaris que ens ajuden a tindre cura del 

medi ambient.
• Fomentar la participació i l’escolta activa.
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ANIMACIONS I TALLERS

Alfabetització digital i xarxes socials
Cursos recomanats

5é i 6é de Primària
ESO i Batxillerat

Durada màxima
40 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
50

Descripció
Fer un ús adequat de les xarxes socials és fonamental per a gaudir al 
màxim de les possibilitats que ofereixen aquestes eines de comunicació. 
En aquest taller, l’alumnat haurà de participar activament en una acció 
relacionada amb el bon ús i els avantatges de les xarxes socials i la 
gestió de la identitat digital.

Objectius de la sessió
• Reflexionar al voltant de les conseqüències de l’ús inapropiat de les 

xarxes socials.
• Reconéixer els avantatges d’un ús adequat de les xarxes socials.
• Fomentar l’ús dels recursos propis del discurs de les xarxes i dels 

aspectes per a tindre en compte.
• Aprendre a llegir i entendre, amb capacitat crítica, el discurs de les 

xarxes socials.

Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 



15
Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

Tallers didàctics de ciència
Cursos recomanats

Primària
ESO i Batxillerat

Durada màxima
40 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
50

Descripció
Aquesta activitat consisteix en una xarrada-taller al voltant de temes 
relacionats amb la ciència protagonitzada per científics i científiques 
valencians en actiu. Físiques, químics, biòlogues... L’objectiu de les 
xarrades és fer visible la importància i la repercussió que té en les 
nostres vides la ciència i el treball que realitzen els professionals de la 
ciència i la investigació.

Objectius de la sessió
• Despertar l’interés per la divulgació científica.
• Apropar la figura de l’investigador/a.
• Fomentar l’educació STEM i el desenvolupament de l’interés científic.

Belén Franch (física de la NASA), il·lustració  
de Naranjalidad

Dolors Corella Piquer (investigadora biomèdica), 
il·lustració d’Eli M. Rufat

Nuria Martí (biòloga), il·lustració 
de Tres Voltes Rebel

Maria Moreno i Mariam 
Tórtola, il·lustració de 
Tres Voltes Rebel

Il·lustracions corresponents al llibre Més dones valencianes que han fet història

Nuria Oliver (experta en 
big data), il·lustració  
d’Eli M. Rufat
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ANIMACIONS I TALLERS

De la terra al paper. El llarg fil de la història
Cursos recomanats

5é i 6é de Primària 
ESO

Durada màxima
50 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
30 

Descripció
Aquest taller proposa una sessió en la qual es treballarà el paper de 
l’arqueologia en la construcció del discurs històric a partir dels fets i 
les troballes arqueològiques. L’alumnat aprendrà quin és el paper dels 
arqueòlegs i les arqueòlogues, quins són els jaciments més emblemàtics 
i les restes arqueològiques que ajuden a compondre la història i a 
conéixer qui eren, on i de quina manera vivien els nostres avantpassats. 
En resum, com des del present reconstruïm el passat.

Objectius de la sessió
• Despertar l’interés pel patrimoni i la història.
• Apropar l’arqueologia com una eina científica fonamental per a 

entendre el passat i construir el futur.
• Despertar l’interés per la divulgació científica.
• Apropar la figura de l’investigador/a.
• Fomentar l’educació STEM i el desenvolupament de l’interés científic.

Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

Les veus d’Isabel-Clara Simó

100 anys del naixement de Joan Fuster

Cursos recomanats
ESO i Batxillerat

Durada màxima
50 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents  
aproximat per sessió

50

Descripció
Isabel-Clara Simó ha sigut una de les escriptores valencianes amb una 
trajectòria literària més sòlida. Al llarg d’una carrera intensa i ferma, 
ha obtingut èxits contundents de crítica i públic i ha conreat tots els 
gèneres literaris. El seu llegat i la seua aportació a la nostra literatura la 
converteixen en un referent únic que cal donar a conéixer. En aquesta 
activitat, l’alumnat podrà acostar-se a la seua obra i vida i descobrir, 
entre altres, el seu compromís amb la societat i el món que l’envoltava.

Cursos recomanats
ESO i Batxillerat

Durada màxima
50 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
50

Descripció
Enguany es compleixen 100 anys del naixement de Joan Fuster. 
L’escriptor de Sueca és considerat un dels assagistes més rellevants 
en la nostra llengua. Va realitzar una tasca investigadora que abraçava 
diversos camps de coneixements i es va consolidar com un referent en 
el debat sobre la identitat valenciana i la llengua. Amb aquesta activitat 
es proposa un viatge per a descobrir l’obra i la vida de Fuster.
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

Com es fan els llibres?
Cursos recomanats

Infantil i Primària
ESO i Batxillerat

Durada màxima
40 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
50

Descripció
La relació que cada lector o lectora estableix amb el llibre com a objecte 
pot ser molt diversa. Hi ha llibres que emocionen, hi ha llibres que fan 
volar la imaginació, hi ha llibres grans i menuts... Però, com es fa un llibre?
En aquesta sessió, adaptada segons l’edat, l’alumnat descobrirà com es fa 
un llibre, des de l’escriptura de l’original fins a l’arribada a les llibreries.

Exposició
Possibilitat de tindre al centre l’exposició «Com es fa un llibre?», que 
explica el procés que segueix un text des que l’escriptora o escriptor el 
redacta fins que es publica en forma de llibre.

Objectius de la sessió
• Descobrir el procés de creació d’un llibre.
• Introduir els recursos i les dinàmiques pròpies d’una editorial.
• Visibilitzar els oficis i les persones especialistes vinculades al món del 

llibre.
• Fomentar i despertar l’interés per la lectura i pel món dels llibres.
• Introduir les tècniques i el discurs propi del món editorial.

Il·lustració de Fran Parreño,  
del llibret didàctic Com es fa 
un llibre, editat per la Fundació 
Bromera per al Foment de la 
Lectura
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

ANIMACIONS I TALLERS

Visites d’autors i autores
Cursos recomanats

Infantil i Primària
ESO i Batxillerat

Durada màxima
40 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
50

Descripció
La visita a les aules dels professionals que escriuen i que il·lustren 
continua sent una de les activitats de foment lector de més èxit. A través 
d’aquestes sessions, l’alumnat entra en contacte amb escriptors/es i 
il·lustradors/es i estableix nous vincles amb la literatura. 

Objectius de la sessió
• Visibilitzar el treball i el procés creatiu dels nostres autors i autores.
• Descobrir la lectura com a activitat d’oci.
• Desenvolupar la capacitat d’escoltar, entendre i retindre.
• Desenvolupar la capacitat analítica i creativa en relació amb la lectura.
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

TEATRE

Contra la violència de gènere
Cursos recomanats

ESO i Batxillerat

Durada màxima
40 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
50

Descripció
A partir del llibre Nora, de Jesica Fortuny, aquest taller proposa una 
sessió de treball amb l’alumnat al voltant de la violència de gènere. Hi 
participen l’actriu i escriptora Jesica Fortuny, i Susana Tronchoni, tècnica 
d’igualtat que ha elaborat les propostes didàctiques que inclou l’obra.
També es pot consultar amb la persona promotora de la zona la 
possibilitat de dur la representació teatral al centre.

Sinopsi de l’obra
En el context econòmic actual, Nora decideix donar un gir a la seua 
situació i presentar-se a una entrevista de treball en el seu supermercat 
habitual. L’espera i una freda habitació seran les causants del canvi, 
una transformació que es projectarà inconscientment en la seua vida. 
A través del personatge, es reflecteixen alguns senyals que es poden 
reconéixer en una situació de maltractament.
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Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

TEATRE

Llibres amb possibilitat de representació
Ací es proposen diverses obres de teatre que compten amb llibres 
publicats a Bromera, però que tenen possibilitat de representació. 
Demana informació al promotor o promotora de la zona per a conéixer la 
disponibilitat d’aquestes obres.

@Rita_Trobador
Un joc literari que reflecteix en el passat la posició feminista de la nostra 
era mitjançant tres dones que ofereixen tres mirades en el temps que, 
en el fons, són una sola veu.

Joanot
És l’hivern de 1464. El cavaller Joanot Martorell està a punt d’enllestir el 
Tirant lo Blanc. En aquest monòleg, s’escolta la seua veu, barrejada amb 
la història de Tirant i Carmesina, la nit abans de lliurar el manuscrit a 
Martí Joan de Galba. 

L’increïble assassinat d’Ausiàs March
En aquesta obra assistim a una divertida intriga al voltant de la vida i 
l’obra del gran poeta valencià, plena de sorpreses, girs argumentals i, 
fins i tot, viatges en el temps.

Projecte Meitner
Durant dècades, el treball de les dones científiques ha quedat a l’ombra. 
Els companys homes s’emportaven tot el mèrit, mentre que elles feien 
gran part de la faena. El cas de Lise Meitner és una altra injustícia més 
d’aquest estil. Qui la recorda?
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TALLERS D’ACTIVACIÓ LINGÜÍSTICA

Consulta les condicions i la 
disponibilitat de l’activitat 
amb la promotora o el 
promotor de la teua zona. 

Dinàmiques per a parlar en públic
Un divertit taller en què els més menuts podran posar en pràctica 
algunes de les tècniques per a aprendre a parlar en públic i elaborar el 
seu propi discurs.

Lectura dialogada
Un/a professional coordinarà la posada en marxa d’una tertúlia 
literària amb què es traurà el màxim rendiment a la lectura i l’alumnat 
desenvoluparà la seua capacitat crítica. 

Lectura en veu alta
En aquesta sessió es mostraran algunes tècniques útils per a aprendre a 
llegir en públic, però també per a elaborar el propi discurs i compartir-lo 
amb els altres.

Escriptura creativa
Escriure és un autèntic exercici de llibertat i creativitat, però no sempre 
és fàcil fer-ho. En aquesta sessió, l’alumnat aprendrà a treballar amb la 
ment i el llenguatge.

Taller per a bloguers i blogueres
Obrir un blog propi no havia sigut mai tan fàcil. Dotar-lo de contingut 
de qualitat és una altra qüestió. En aquest taller, l’alumnat aprendrà a 
buscar continguts per a donar vida, qualitat i identitat al seu blog.

Comunica’t! Tallers d’activació lingüística
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FORMACIÓ AL PROFESSORAT

Consulta les condicions i la disponibilitat de l’activitat amb la promotora o el promotor de la teua zona. 

Continua formant-te per a traure  
el millor de l’alumnat!

Sessions impartides per professionals en actiu que, 
d’una manera pràctica i senzilla, et donaran consells 
i pautes fàcilment aplicables al teu centre.
Així, aquesta formació pot servir de reforç a les 
activitats de foment lector que es porten a terme 
en la teua escola o institut.

Cursos recomanats
Primària
ESO i Batxillerat

Durada màxima
40 minuts

Tipus d’espai
Tancat

Nombre màxim d’assistents aproximat per sessió
25

Tertúlia literària: teoria i pràctica. Una sessió 
didàctica, participativa i lúdica amb consells 
pràctics per a fer una tertúlia literària a l’aula. 

La lectura i les TIC. Una guia de recerca de 
recursos literaris i de foment lector en la xarxa 
digital, criteris de selecció de pàgines web i 
blogs literaris o sobre literatura.

Formació TIL. El tractament integrat de llengües 
(TIL) és una proposta metodològica basada en 
l’enfocament comunicatiu de l’ensenyament i 
l’aprenentatge. 

El deler de llegir. Experiències d’estratègies 
innovadores per a acomboiar l’alumnat en el 
món de la lectura des de la diversió.

El pla lector de centre. Un panorama general 
de les tasques de planificació del foment de la 
lectura a partir de la creació d’un pla lector i un 
marc general d’activitats.

Teatre a les aules. Consells perquè els llibres i 
la lectura d’obres teatrals formen part del dia a 
dia de l’alumnat.

Creació literària. Estratègies perquè el llibre 
estiga present i siga un objecte desitjat pels 
més menuts, fins i tot abans d’aprendre a llegir.

Aplicacions per a l’aula. Sessió d’introducció a 
algunes de les aplicacions educatives que poden 
esdevindre grans aliades en la nostra aula.

Poesia a les aules. Un ventall d’activitats 
lúdiques per a incorporar la poesia a les aules i 
obrir camí a la resta de lectures.

Internet segura. Consells pràctics per a 
aconseguir conscienciar l’alumnat dels perills 
d’Internet i les xarxes socials i fer-ne un ús 
responsable.

Treball cooperatiu. Sessió introductòria 
a aquesta metodologia que aposta per la 
participació total de l’alumnat a classe i el 
canvi de rol del professorat.

Treball per àmbits. Sessió introductòria a 
aquesta metodologia que aposta pel treball 
transversal de les diferents matèries i la 
cooperació del professorat.



PATIS VIUS,
PATIS LECTORS!

Converteix el pati del teu centre en un «pati viu» amb el 
, una proposta pràctica i divertida amb què 

fomentaràs el plaer de la lectura entre l’alumnat en un 
espai agradable i d’oci.

Genera espais nous al pati escolar alhora que fomentes 
la coeducació i la creativitat en un entorn nou!

MÉS INFORMACIÓ  
Escriu-nos a centres@bromera.com o 
pregunta al teu promotor/a de zona.

DE REGAL!
Trau el màxim pro� t al Bibliopati amb 
aquest joc d’escapada (escape room). 
Descarrega’l ací: 

Servei d’atenció als centres escolars valencians
Zona nord : 607 926 026 Teresa Alacot atencionord@bromera.com 
Zona centre : 629 210 147 Fermín Poveda atenciocentre@bromera.com 
Zona centre B : 671 088 338 Lirios Jordà atenciocentreb@bromera.com 
Zona sud : 615 308 264 Xuso Ferrer atenciosud@bromera.com 
Zona sud B : 671 059 181  Núria Monllor atenciosudb@bromera.com
IES zona nord : 671 059 177 Eliseu Martínez iesnord@bromera.com
IES zona sud : 671 059 181  Núria Monllor iessud@bromera.com

Av. Areners, s/n (Pol. El Pla)
Ap. de correus 147
46600 Alzira
Tel. 962 402 254
bromera@bromera.com
www.bromera.com

@bromera 

Edicions Bromera

@Bromera

@bromeraed

Amb la col·laboració de:


