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LLEGEIX ELS CLÀSSICS. BONA PRÀCTICA DE LECTURA FÀCIL A LA BIBLIOTECA 
LA SAGRERA – MARINA CLOTET 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Llegeix els clàssics és una iniciativa que vincula el sistema educatiu amb la biblioteca 
pública i la lectura fàcil.  

A la Biblioteca La Sagrera-Marina Clotet utilitzem els llibres de Lectura Fàcil per al Club de 

Lectura Escolar Llegeix els clàssics que fem en col·laboració amb l’Escola Laia de la Sagrera. 

Una vegada al trimestre realitzem el nostre Club amb un grup de 5è de primària i un de 6è que 

ve conjuntament a la biblioteca, intercanviem impressions i treballem sobre la lectura 

realitzada.  

El format dels llibres és ideal per al tipus d’activitat que realitzem ja que seguim les preguntes 

de comprensió que figuren al llibre, així com el glossari. L’adaptació dels textos encaixa 

perfectament amb el nivell dels alumnes de 5è i 6è (alguns d’ells nouvinguts) i a més la selecció 

dels títols també ens sembla molt encertada perquè es tracta de llibres molt coneguts i sempre 

podem trobar material a la xarxa de biblioteques per ampliar informació sobre el text i 

complementar l’activitat.  

L’activitat es realitza a la sala d’actes de la biblioteca, on entre tots generem un ambient molt 

participatiu; els alumnes surten de l’escola i vénen a la biblioteca en horari lectiu a compartir 

els seus punts de vista. L’equipament és seu per un matí ja que en són els protagonistes. Pel 

que fa al  nombre de participants, a cada sessió del Club de Lectura Llegeix el Clàssics 

assisteixen un total de 44 alumnes acompanyats de 3 professors. Per facilitar la dinàmica del 

Club, dividim els alumnes en dos grups de 22. Així doncs, en les dues temporades que s’ha fet 

l’activitat han comparegut un total de 88 assistents acompanyats de 6 professors.  

Atès que l’objectiu final del Club és el foment de la lectura dels clàssics, també els preparem 

una selecció de llibres relacionats amb l’autor escollit que deixem en préstec als alumnes que 

ho desitgen. Complementem l’activitat amb un petit audiovisual d’Internet (biografia, 

curtmetratge, …) sobre la lectura escollida amb l’objectiu de fer més amena la visita. També els 

presentem recursos interactius que els poden servir per ampliar la informació durant el seu 

temps de lleure, per exemple: en el cas de la lectura Les aventures de Huckelberry Finn els vam 

proposar la visita virtual a la Casa Museu de Mark Twain i la visualització del primer episodi de 

la sèrie japonesa d’animació Las Aventuras de Tom Sawyer de la productora Studio Ghibli.  

Aquest és el tercer any que realitzem l'activitat i hem volgut fer un petit gir per aprofitar millor 

les característiques dels lots de Lectura Fàcil. En finalitzar el curs anterior ens vam reunir amb 

l’equip docent que coordina el cicle superior de l’Escola Laia i vam decidir ampliar les lectures a 

tres idiomes: català, castellà i anglès. D’aquesta manera fomentem els hàbits lectors oferint 

una lectura al trimestre en cada una de les tres llengües.  

  

http://www.marktwainhouse.org/house/floor_plans.php
https://www.youtube.com/playlist?list=PLarXdvFqXCtzsYLeL6t4pM0FWq_yGdS2Z


 
 
 

2/6 

 

Els títols que hem treballat fins al moment són: 
 
* POE, Edgar Allan. - L’escarabat d’or; versió de Joan R. Berengueras i Rosa Bonafont.  - 
Barcelona : Castellnou, 2006. - 72 p. : il. ; 21 cm. – (Kalafat ; 12). - ISBN 8498043891. 
 
* STEVENSON; Robert Louis. - L’illa del tresor; versió de David Fernández. - Barcelona : 
Biblioteca Hermes, 2005. - 182 p. ; 21 cm. – (Kalafat ; 2) . - ISBN 9788498042252. 
 
* TWAIN, Mark. - Les aventures de Huckleberry Finn;  versió de David Fernández ; il·lustracions 
de Gabriela Rubio. -  Barcelona : Castellnou, 2009. - 180 p. : il. ; 21 cm. – (Kalafat ; 20). - ISBN 
9788498047486. 
 
* VERNE, Juli. -  La volta al món en vuitanta dies; versió d'Àngel Burgas. - Barcelona : 
Castellnou, 2005. - 113 p. : il. ; 21 cm. –(Kalafat ; 3) . - ISBN 9788498042290. 
 
 
Els títols que treballarem durant el curs escolar 2016-2017 són: 
 
* SHELLEY, Mary Wollstonecraft. -  Frankenstein; retold by Margaret Tarner. - Oxford : 
Heinemann, 1992. - 63 p. : il. ; 20 cm. – (Heinemann guided readers.  Elementary level). - ISBN 
043527287X. 
 
 * STOKER, Bram. - Drácula; versión de Núria Pradas ; ilustraciones de Danide. - Barcelona : 
Castellnou, 2008. - 144 p. : il. ; 21 cm. - Kalafate (Castellnou) ; 17. - ISBN  9788483086179. 
 
* WILDE, Oscar. - El fantasma de Canterville;  versió d'Antoni Garcia Llorca. - Barcelona : 
Castellnou, 2005. - 69 p. : il. ; 21 cm. – (Kalafat ; 9). - ISBN 9788498046816. 
 
 

Aquesta col·laboració biblioteca-escola ha estat rebuda de manera molt positiva per ambdues 

parts i la intenció és continuar-la en el futur i ampliar-la a d’altres escoles del territori. De fet, 

l’originalitat d’aquest projecte és que el Club es realitza amb nois/es de 10 a 12 anys en horari 

lectiu i està totalment recolzat per l’equip docent. La sessió del club de lectura dura una hora i 

mitja en la qual se’ls ofereix un espai de 30 minuts per consulta a sala i préstec lliure i 

individual.  
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MATERIAL GRÀFIC QUE MOSTRA EL DESENVOLUPAMENT DE LA INICIATIVA 

 

Il·lustració 1.  Desenvolupament de l'activitat a la sala d'actes. 

 

Il·lustració 2.  Torn de preguntes. 
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Il·lustració 3.  Temps lliure per consulta a sala. 
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ALGUNS DELS RECURSOS EMPRATS PER AMPLIAR CONEIXEMENTS SOBRE LES LECTURES SÓN 
 

L’escarabat d’or d’Edgar Allan Poe 
 
Presentació en power point sobre la biografia i la importància de l’autor 
https://docs.google.com/presentation/d/1rk0y54HsBB0s-
vbmR7srpoN2JoMGxW1kQVzJmywR8Os/edit?usp=sharing 
 
Arxiu de vídeo sobre la biografia de l’autor 
http://www.tv3.cat/videos/1052739/Bojos-per-Poe     
 
Il·lustració animada 
https://www.youtube.com/watch?v=bqoYvBkSTpI        
 
Un dels autors que millor ha recollit l’atmosfera de l’univers de Poe és Tim Burton. En 
aquest vídeo en podem veure una mostra.  
https://www.youtube.com/watch?v=yzmJvIHl5YU 
 
 

Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain 
 
Presentació en power point sobre la biografia de Twain 
https://docs.google.com/presentation/d/1MRr8vlzHXvv3IP7q7K7kQCR4b-
F_8MnzbN2hAjcMl6g/edit?usp=sharing 
 
Visita virtual a la casa-museu de Twain, a Connecticut, EEUU 
http://www.marktwainhouse.org/house/floor_plans.php 
 
Primer episodi de la sèrie d’animació japonesa, “Las aventuras de Tom Sawyer”  
https://youtu.be/WBhZGG76k7U 
 
 
L’illa del tresor  de Robert Louis Stevenson 

Article millors adaptacions cinematogràfiques 
http://www.ecartelera.com/noticias/28913/8-versiones-la-isla-del-tesoro/ 
https://barcosmaryarte.wordpress.com/2013/12/30/yo-ho-ho-y-una-botella-de-ron/ 
 
“Los teleñecos en la Isla del tesoro” 1996 
https://www.youtube.com/watch?v=VLafKNGgFPg 
 
“El planeta del tesoro”, 2002  
https://www.youtube.com/watch?v=ez8n-JvxF8s 
 
Adaptació cinematogràfica 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=yyZy-Ad78fk 
  

https://docs.google.com/presentation/d/1rk0y54HsBB0s-vbmR7srpoN2JoMGxW1kQVzJmywR8Os/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1rk0y54HsBB0s-vbmR7srpoN2JoMGxW1kQVzJmywR8Os/edit?usp=sharing
http://www.tv3.cat/videos/1052739/Bojos-per-Poe
https://www.youtube.com/watch?v=bqoYvBkSTpI
https://www.youtube.com/watch?v=yzmJvIHl5YU
https://docs.google.com/presentation/d/1MRr8vlzHXvv3IP7q7K7kQCR4b-F_8MnzbN2hAjcMl6g/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1MRr8vlzHXvv3IP7q7K7kQCR4b-F_8MnzbN2hAjcMl6g/edit?usp=sharing
http://www.marktwainhouse.org/house/floor_plans.php
https://youtu.be/WBhZGG76k7U
http://www.ecartelera.com/noticias/28913/8-versiones-la-isla-del-tesoro/
https://barcosmaryarte.wordpress.com/2013/12/30/yo-ho-ho-y-una-botella-de-ron/
https://www.youtube.com/watch?v=VLafKNGgFPg
https://www.youtube.com/watch?v=ez8n-JvxF8s
https://www.youtube.com/watch?v=yyZy-Ad78fk
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La volta al món en vuitanta dies de Juli Verne 

Presentació en power point sobre la biografia de Verne 
https://docs.google.com/presentation/d/1tAwizDxPihe61btJ-xuJ6wQD95HhRi-
xAyWyUk46pNg/edit?usp=sharing 
 
Presentació de l’Edu365 
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/volta/despres.htm 
 
Enllaços al Gènius 
http://genius.diba.cat/voltamon 
 
http://genius.diba.cat/detall-prestatge-mes-info/-
/journal_content/56_INSTANCE_8AtD/6200569/13489933?callerPlid=13597981 
 

 

DADES DE CONTACTE DEL CENTRE I PERSONES ENCARREGADES DEL PROJECTE 

Manel Peña Fernández i Montse Mora Almena  
 
Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet.  
Camp del ferro, 1-3.  
08027 – Barcelona 
Tel 93 340 86 75  c/e b.barcelona.mc@diba.cat  
barcelona.cat/biblasagrera  –  facebook.com/biblasagrera 
 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1tAwizDxPihe61btJ-xuJ6wQD95HhRi-xAyWyUk46pNg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1tAwizDxPihe61btJ-xuJ6wQD95HhRi-xAyWyUk46pNg/edit?usp=sharing
http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/lectures/volta/despres.htm
http://genius.diba.cat/voltamon
http://genius.diba.cat/detall-prestatge-mes-info/-/journal_content/56_INSTANCE_8AtD/6200569/13489933?callerPlid=13597981
http://genius.diba.cat/detall-prestatge-mes-info/-/journal_content/56_INSTANCE_8AtD/6200569/13489933?callerPlid=13597981
mailto:b.barcelona.mc@diba.cat

