
 

 

 
 

 
 

LECTURES EXPLOSIVES 
CLUBS DE LA LECTURA AUGMENTADA  
 
Lectures Explosives, Clubs de Lectura Augmentada és un programa en el qual hi 
participen l’Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i 
el Consorci d’Educació de Barcelona. El programa és una de les accions previstes en el 
Pla municipal de lectura. Vol ser una eina de promoció de la lectura amb la qual fer arrelar 
entre els joves la idea que la lectura pot esdevenir un fet recordable i, consegüentment, 
un fet recuperable. 
 

A la dinàmica habitual dels clubs de lectura. Lectura d’un llibre i comentari en l’aula, 
s’hauran de sumar les propostes de lectura augmentada: visita o activitat al voltant d’un 
escenari o element representatiu del text llegit, i trobades amb els autors. Degut a les 
mesures de prevenció contra la COVID-19 es valorarà el canvi d’algunes dinàmiques del 
programa valorant la substitució de la sortida fora del centre per una demostració 
formativa de les possibilitats pedagògiques de l’app Literàpolis, i la trobada intercentres 
amb l’autor/a del llibre treballat que es fa a biblioteques es podria substituir per la visita 
de l’autor/a a les aules dels centres participants. 
 
Es llegiran i treballaran 6 novel·les. Cada novel·la es treballarà amb un màxim 10 grups 
de 25 alumnes (250 alumnes per títol). 
 
 
 

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats 

 
ETAPA 

 
3r i 4t d’ESO 

 
DURADA 

 
D’octubre a maig 
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CONTEXT 
 
La dinàmica del programa és la mateixa que s’ha utilitzat per Biblioteques de Barcelona 
en l’organització dels clubs de lectura programats amb motiu de la BCNegra i del 
programa Perseguint la història. El primer d’ells funciona des de l’any 2007 i el segon va 
funcionar entre els anys 2009 i 2012. 
 
La necessitat del programa rau en la creació d’unes dinàmiques de lectura atractives que 
incideixin sobre  el treball a les aules i, alhora, s’estenguin fins altres escenaris externs: 
biblioteques públiques, espais relacionats amb els textos, etc... 
 

 
OBJECTIUS 

 

 Crear una activitat que vinculi els joves amb el plaer de la lectura. 

 Sondejar la introducció a l’aula de dinàmiques pròpies dels clubs de lectura com 

element primordial dels programes de foment de la lectura. 

 Articular espais de debat al voltant de la narració. 

 Vincular centres educatius i biblioteques de proximitat. 

 
A QUI VA ADREÇAT 
 
Prioritàriament, alumnat de 3r i 4t d’ESO 
 

 
DURADA 
 
El programa s’iniciarà durant el mes d’octubre i s’allargarà fins el mes de maig. La 
participació de cadascun dels centres serà d’1 mes i mig (recollida del llibre, lectura, 
sessió a l’aula, activitat i trobada amb l’autor). 
 

DESCRIPCIÓ 
 
La metodologia del programa combina les dinàmiques dels clubs de lectura: lectura de 
textos literaris, sociabilització de la lectura i foment del debat sobre aspectes temàtics i 
formals de la mateixa... Aquesta metodologia vol incidir sobre els alumnes en la seva 
vessant estratègica de foment de la lectura i en el professorat en quant a la introducció 
de noves formes d’apropament al text i de treball transversal sobre el mateix. També 
busca proposar unes formes de focalització del text que es perllonguen més enllà del 
mateix, a través de la indagació de noves propostes d’activitats. Tot adreçat a fer de la 
lectura un acte que reforci la seva vessant lúdica, sense oblidar el seu paper fonamental 
com eina d’aprenentatge. 
 
 
 



 

LECTURES EXPLOSIVES (L0803) | 3 
 

 
Els títols que es treballaran es decidiran durant el proper mes de setembre en funció de 
la possibilitat de programar activitats fora de les aules dels centre o bé de programar una 
activitat al voltant de l’app Literàpolis. 
 
L’adquisició i distribució dels llibres es farà des del Programa d’acció lectora de 
Barcelona. Cada centre tindrà un títol assignat. El programa conjunt (el treball amb tots 
els títols) es perllongarà des del mes d’octubre fins el mes de maig. Cada centre treballarà 
amb el llibre finalment adjudicat. Els detalls del calendari es concretaran més endavant, 
però la participació de cada centre en les diferents fases del programa serà 
aproximadament  d’1 mes i mig. 
 
Juntament amb el desplegament del programa, es preveu unes sessions formatives amb 
el professorat participants per tal de dotar d’eines i estratègies per  tal d’assolir els 
objectius plantejats pel programa.  
 
Totes les accions del programa s’hauran de realitzar en hores lectives. El 
desenvolupament de les accions serà el següent: 
 

 Adquisició dels llibres 

 Acte del repartiment del llibre entre els alumnes participants amb una primera 

activitat d’impuls a la lectura prèvia a la lectura. 

 Sessions formatives adreçades al persona docent que hi participi. 

 Període de lectura dels llibres (segons la lectura triada i el calendari previst per al 

treball de cadascuna de les lectures) 

 Sessió en l’aula amb càrrec d’un/a dinamitzador/a de lectura. 

 Activitat de lectura augmentada (sortida fora del centre o activitat Literàpolis en 

les aules dels centres participants) 

 Trobada amb l’autor/a (Intercentres en un espai de biblioteca pública o visita dels 

autors i autores a les aules dels centres) 

 Avaluació del programa 

 
El centre s’haurà de comprometre a la participació activa en totes les accions que 
defineixen el programa i en l’assoliment dels objectius que el determinen. 
 

  



 

LECTURES EXPLOSIVES (L0803) | 4 
 

QUÈ SE N’ESPERA 
 
S’espera que, en finalitzar, el programa hagi contribuït a: 
 

 Fomentar la vessant lúdica de la lectura a les aules. 

 Introduir metodologies pròpies dels clubs de lectura en el processos 

d’aprenentatge. 

 Oferir una visió tranversal de l’exercici lector que afavoreixi l’adquisició de 

coneixements. 

 

CONTACTE 
 
Oscar Carreño – Programa d’acció lectora de Barcelona. 
ocarreno@bcn.cat 
 
César Moreno – Biblioteques de Barcelona 
cmorenov@bcn.cat 
 
Francesc Vila – Equip LIC del Consorci d’Educació de Barcelona 
fvila.ceb@gencat.cat 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

mailto:ocarreno@bcn.cat
mailto:cmorenov@bcn.cat
mailto:fvila.ceb@gencat.cat

