
        

                     

TALLERS GRATUÏTS 

D’ ANIMACIÓ LECTORA 

 

Amb els nostres tallers, els/les alumnes LLEGEIXEN, es DIVERTEIXEN i 

aprenen a REFLEXIONAR 

 

Amb la lectura d’un d’aquests llibres  

us regalem un taller amb xerrada de l’autor sobre el llibre 

i exercicis pràctics en el vostre centre 

 

Durada dels tallers: 2 hores 

 

Més informació a: 

tresiquatre@tresiquatre.cat 

www.tresiquatre.cat 

680437157 

  

**Si voleu algun llibre de mostra, ens podeu enviar un mail a 

tresiquatre@tresiquatre.cat, amb el vostre nom i cognoms i l’adreça del vostre 

centre, i us l’enviem de seguit.  
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TALLER 1. CREA UN CIBERCONTE!  

TALLER OFERTAT A TOTS ELS PAÏSOS CATALANS 

DESTINATARIS: 5è, 6è Primària 

 

Joeliki, les aventures d’un ciberpirata 

Autor: Maties Segura 

Il·lustrador: Abaham Carreiro 

En Octubre a les llibreries 

ISBN: 978-84-7502-958-0 

Preu: 

SINOPSI DEL LLIBRE: Un virus, milions d'ordinadors infectats, un 

paquet sorpresa que conté un mòbil màgic, la Resistència Pirata, 

aventures, amics, enemics, misteris, secrets i altres coses inimaginables... Tot això es trobarà 

Joeliki, un nen d'onze anys a qui agraden els xats i els videojocs en línia, que, de sobte, es troba 

embolicat en la trepidant missió d'haver de salvar internet. 

 

OBJECTIUS: 

El taller parteix de l'entorn quotidià i dels hàbits tecnològics (ús d'internet, xarxes socials, mòbils, 

videojocs, etc.) dels xiquets i xiquetes per fer-hi algunes reflexions conjuntament, s'introdueix la 

importància de la lectura, la imaginació i la creativitat, i, seguint les propostes de Gianni Rodari a 

“La Gramàtica de la Fantasia. Introducció a l'art d'inventar”, es crearà col·lectivament una història 

en la qual apareguen objectes i elements vinculats a internet i les noves tecnologies.  

 

CONTINGUTS: 

1- Xerrada introductòria del llibre “Joeliki. Les aventures d'un ciberpirata”. 

2- EXERCICI PRÀCTIC: Esbrinar els hàbits tecnològics i l’ús d'internet dels xiquets i xiquetes del 

taller. 

3- Xerrada sobre la importància de la lectura i del fonament de la curiositat, la imaginació i la 

creativitat. 

http://www.tresiquatre.c/
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4- EXERCICI PRÀCTIC: COMPOSICIÓ D’UN RELAT BREU COL·LECTIU. Tria d’objectes i 

elements vinculats a internet i les noves tecnologies i, aportant-hi una perspectiva fantàstica i 

narrativa, es composa col·lectivament un relat breu, un conte. 

5- PUBLICACIÓ EN LÍNIA DELS CIBERCONTES A LA PÀGINA DEL NOSTRE CIBERPIRATA 

JOELIKI! Els relats finals es poden enviar a l'adreça contacte@joeliki.cat. Seran publicats al lloc 

web www.joeliki.cat. 

 

MATERIAL: 

Fulls i bolígrafs 

 

Més informació: 

Visitant el lloc web www.tresiquatre.cat i a www.joeliki.cat o escrivint a contacte@joeliki.cat. 

 

El taller estarà dirigit pel creador de Joeliki: Maties Segura 

 

Maties Segura Rubio, escriptor i autor del llibre “Joeliki. Les avengtures d'un 

ciberpirata”.  

Maites Segura Rubio. Neix a València el 1981. A divuit anys marxa a Barcelona 

per seguir estudiant. Aprenent adolescent de poeta, s'introdueix també en altres 

arts i disciplines i es llicencia en comunicació audiovisual en la Universitat Pompeu 

Fabra. Sense deixar d'escriure mai, prova sort en la indústria audiovisual i realitza 

diversos documentals. Precari supervivent, continua formant-se en la programació d'aplicacions 

web alhora que publica la seva primera col·lecció de literatura juvenil, “Joeliki. Les aventures d'un 

ciberpirata”.   
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TALLER 2. INTRODUEIX-TE EN EL MÓN DEL CÒMIC AMB 

BORO! 

TALLER OFERTAT A TOTS ELS PAÏSOS CATALANS 

 

DESTINATARIS: 3er, 4rt, 5è i 6è Primària 

Boro, trapatroles 

Autor: Toni Cabo 

Il·lustrador: Toni Cabo 

En les llibreries a finals d’Octubre 

ISBN: 978-84-7502-959-7 

Preu: al voltant dels 9 euros 

SINOPSI DEL LLIBRE: Basats en els emblemàtics 

personatges de còmic en valencià Boro, Moro 

i Puromoro, creats per Toni Cabo, el llibre Boro Trapatroles, se serveix d'aquest 

potent recurs lector, què és el còmic, per apropar, els xiquets i xiquetes de 8 a 11 

anys l'interés de la lectura i el còmic en català. Descobrint de manera divertida i 

entretesa, aspectes de la nostra cultura, llenguatge i vocabulari. 

 

 

OBJECTIUS: 

 

Basats en el personatges de còmic creats per Toni Cabo, Boro, Moro i Puromoro, Boro, 

trapatroles, pretén de manera senzilla i divertida apropar els xiquets i xiquetes de 8 a 11 anys el 

món de la historieta en valencià, aprenent a expresar aspectes comunicatius, emocionals i 

artístics, al mateix temps que, aprenen de manera tangencial, aspectes de llengua i de la nostra 

cultura.  

Amb aquest taller es pretén fomentar l'interés de la lectura i el còmic en català 

 

 

CONTINGUTS: 

 

1 Com s'escriu un guió de còmic. 

2 Com es dibuixa el personatge de Boro i altres personatges secundaris. 

3 Com coneixem l'expresivitat emocional. 

http://www.tresiquatre.c/
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4 Com acolorim els dibuixos i escrivim els textos de les bafarades. 

5 Com col·loquem les vinyetes en la pàgina. 

6 Com aprenem paraules, expressions, mitjançant: jocs visuals, endevinalles,    

  embarbussaments, cançons, etc. 

 

 

METODOLOGIA 

 

MIRAR 

Descobrir com és una historieta per dintre: els primers esborranys, el guió, creació dels 

personatges, el vinyetatge i com queden els originals en color. 

 

 

LLEGIR I PARTICIPAR 

Triar algun text o un acudit o inventar-ne un. Dividir-lo en vinyetes. Saber els personatges que 

ixen i quins parlen, escriure els diàlegs o les paraules que falten, etc. Ordenar com un 

trencaclosques, una historieta, les vinyetes el qual han estat prèviament retallades. Endevinar els 

diàlegs de les bafarades que corresponen a cada escena. O crear un mots encreuats gegantí i 

col·locar les lletres què són del mateix color per formar les paraules. Es poden utilitzar altres jocs, 

dites i paraules de vocabulari, etc. 

 

 

MATERIALS 

 

S'acompanya de material fotocopiable. 

 

Caldrà fulls A4 i A3, llapisseres, borradors, rotuladors negre, plastidecors, barres de pegament i 

tisores. 

 

El taller està dirigit per Toni Cabo, autor i il·lustrador de Boro Trapatroles 

 

 

Toni Cabo naix en Alfara del Patriarca, comarca de l'Horta Nord. És 

il·lustrador i autor d’historieta. Treballa en el camp del llibre de text, narrativa 

infantil i juvenil. Ha il·lustrat una trentena de llibres per a les editorials més 

importants del país. Així com la seua tasca d’historietista en les revistes 

infantils en català Camacuc, Tretzevents, Esquitx i Piu-Piu. Ha estat cap de 

disseny de les editorials Rialla editors i Brief Ediciones. Ha participat en la 

serie d’animació en plastilina Caracolímpics (Productora Truca Films i, La 

Cinquième, Canadà) i seleccionat per la OEPLY en la Biennal d’Il·lustració de 

Bratislava, BIB, 2003, la més prestigosa del món. Actualment, participa també en activitats 

d'animació lectora en l'àmbit escolar, bibliotecari i llibreries infantils. 

http://www.tresiquatre.c/
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TALLER 3. EL MÓN VIST DES DE LES NOSTRES MASCOTES 

TALLER OFERTAT SOLAMENT AL PAÍS VALENCIÀ 

 

DESTINATARIS: 5è i 6è de Primària 

 

Lluc 

Autor: Tomàs Llopis (Premi Octubre, 2012) 

ISBN: 9788475029481 

Preu: 8€ 

SINOPSI DEL LLIBRE: Lluc és un gos que vol explicar-nos la seua vida. Però, 

com veu el món un gos? El que és ben cert és que no ho deu fer com 

nosaltres, els humans, O, sí? Com deu escriure un gos la seua autobiografia? 

Perquè encara que no ho semble, ells, els animals, també pensen, parlen, 

opinen, somien, s'enamoren, es desconcerten, estimen, s'entristeixen, com nosaltres. De ben 

segur que a partir d'aquesta història no veurem el nostre animal domèstic amb els mateixos ulls. 

 

VALORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'estima als qui ens envolten  

Lluc parla dels amos des de l'estima i l'acceptació de la seua diferència. La 

relació que n'estableix és de confiança, encara que les dues maneres de 

veure les coses siguen tan distintes i les possibilitats de comunicació, tan 

limitades.  

 

L'estima als animals domèstics 

Lluc és un membre més de la família. Ell se sent cuidat, estimat i alimentat; 

en definitiva, el model de tracte que s'hauria de donar a un animal domèstic. 

 

Respecte als animals i al medi ambient 

La història transmet un rerefons de respecte cap als animals i el medi 

ambient. Tot presentat amb una extrema naturalitat, tanta, que es fa ben 

difícil pensar que en aquest aspecte les relacions entre humans i el medi 

puguen ser de manera distinta. 
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ACTIVITATS 

 

LES MEMòRIES D'UN GOS AFORTUNAT 

 

1. EXERCICI. VEURE EL MÓN AMB UNS ALTRES ULLS. La mirada de l’altre. Lluc mira el 

seu amo com un “animal” estrany.  

2. TINDRE UNA MASCOTA A CASA. EL LLENGUATGE DE LES MASCOTES. Xerrada 

sobre els diferents llenguatges. Els llenguatges dels gossos.  

3. EXERCICI D’ORALITAT. Els sentiments del gos. Com els llegim? 

4. EXERCICI D’ESCRIPTURA. Què són les memòries. Es treballaran amb els fets personals i 

destacats de les vides dels/les alumnes. 

 

MATERIAL: 

Fulls i bolígrafs 

 

El taller està dirigit per l’autor del llibre, Tomàs Llopis.  

 

L’AUTOR 

Tomàs Llopis va nàixer a Beniarbeig, la Marina Alta. Diuen que de menut 

s'alimentava a base de fetges de ninot mentre escoltava els contes 

Trencafaldetes i Bastard. Ja adolescent, va descobrir; casualment i d'amagat, 

la versió escrita de la llengua que havia parlat sempre i va decidir dedicar-se a 

aprendre-la. La literatura forma part de la seua vida. Li agrada deixar-se 

atrapar pels versos, llegint-ne en públic o en la intimitat i escriure'n. 

 

Mirar pel benestar de I'altre 

Lluc té clar el paper de protector de la seua família i no perd de vista aquest 

aspecte. El seu benestar passa perquè aquells a qui ha de defensar 

estiguen plenament segurs i feliços. 

http://www.tresiquatre.c/
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