
 

 

 
 

 
 
 

INTERROGATORI EN 3R GRAU 
Clubs de lectura negra 
 
Interrogatori en 3r grau 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 Programa d’acció lectora 
municipal. 
 
Interrogatori en 3r grau és una eina que vol vincular el foment de la lectura i el festival 
literari BCNegra, festival anual de gènere negre amb fort arrelament a la ciutat, mitjançant 
la participació dels alumnes de primària de diferents centres educatius de Barcelona. Per 
fer possible aquesta vinculació s’utilitzaran les dinàmiques dels clubs de lectura, 
prioritàries en els projectes de col·laboració entre els Consorcis d’Educació i Biblioteques 
i l’Institut de Cultural en el marc del Pla municipal de lectura. 
 

 

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats 

 
ETAPA 

 
Grups de 1r/ 2n i 6è de primària 

 
DURADA 

 
D’octubre a febrer 

 

 
 
A les propostes habituals dels clubs de lectura, com el repartiment del llibre entre els alumnes 
participants amb activitat d’impuls a la lectura, lectura del llibre i treball a l’aula, s’hi sumarà una 
trobada a cadascun dels centres participants amb l’autor/a i el personatge principal del llibre 
treballat. 
 
Es llegiran i treballaran 2 títols. Els participants de cada centre es dividiran en grups/classe durant 
les diferents sessions de treball a l’aula. A la trobada amb els autors/es i el personatge en el 
centre hi assistiran tots els alumnes del mateix centre que hi hagin participat o bé, si la situació 
de la pandèmia no ho fa possible es programaran tantes visites com grups/estants hi participin.  
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CONTEXT 
 
Interrogatori en 3r grau és un projecte que es basteix des del convenciment de les possibilitats i 
els fruits que la dinàmica dels clubs de lectura poden oferir en el marc dels processos 
d’aprenentatge, incidint especialment en la comprensió lectora, la significació del text narratiu, el 
foment de la creativitat, sobre el text, el gaudi dels llibres i la capacitat de plantejar-se preguntes 
sobre allò que s’ha llegit. 
 

 
OBJECTIUS 
 

 Crear una activitat que vinculi els nens i nenes 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. 

 Oferir una activitat que amplifiqui els elements lúdics de l’exercici lector. 

 
A QUI VA ADREÇAT 
 
Alumnes de 1r/2n i 6è de primària. 

 
DURADA 
 
El programa s’iniciarà durant el mes d’octubre i s’allargarà fins inicis de febrer. El final del projecte 
coincidirà amb les trobades dels alumnes participants amb els autors/es i els personatges durant 
la setmana en la qual se celebri el festival BCNegra. 

 
DESCRIPCIÓ 
 
La metodologia del programa combina les dinàmiques dels clubs de lectura: lectura de textos, 
sociabilització de la lectura i foment del debat. 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.  
 
L’aposta de diàleg entre els alumnes participants, els autor/es dels llibres i els personatges vol, 
a més, contribuir a la reflexió sobre la creació literària i alhora emfatitzar la vessant lúdica de la 
literatura i del seu aprenentatge. 
 
 
Els llibres que es treballaran i el calendari aproximat serà el següent: 
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Títol Autor Calendari Cursos  

Un misteri molt magnètic  
(Col·lecció Sito) 

Antonio Iturbe, 
Alex Omist  

Octubre-febrer 1r/2n Primària 

Les vacances d’en Felip Marlot 
(Col·lecció Marlot) 

Joaquim 
Carbó 

Octubre-febrer 6è primària 

 
 
(Es pot produir el canvi d’algun títol en funció de la disponibilitat editorial o del replantejament 
final del programa) 
 
L’adquisició i distribució dels llibres es farà des del Programa d’acció lectora de l’ICUB i 
Biblioteques de Barcelona. Cada centre, en funció de l’edat dels alumnes amb els quals hi 
participi, tindrà un títol assignat. El programa conjunt (el treball amb tots els títols) es perllongarà 
des del mes d’octubre fins inicis de febrer. Cada centre treballarà amb el llibre finalment adjudicat. 
 
Juntament amb el desplegament del programa, es preveu unes sessions formatives amb el 
professorat participant 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. 

 Trobada amb l’autor/a i amb el personatge del llibre llegit en els 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. 
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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 
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