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La recerca ha demostrat que és durant la primera infància

quan es crea un dels vincles més forts entre l’individu i la

literatura. Però en el nostre entorn, molts infants creixen

amb escàs o nul contacte amb el llenguatge literari.

Al igual que davant el cas de la narració oral, els estudis

avalen la lectura en veu alta com una eina de primer ordre

per fomentar el gaudi per la lectura i, per tant, la

construcció d'hàbits lectors sòlids en infants, joves i adults.

Justificació

Quentin Blake. El segrest de la bibliotecària, de Margaret Mahy

(Barcelona : Viena, 2018)
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Beneficis
 ·   aproximació a la lectura a través de models de lectura diversos;

 ·   oportunitat d'afavorir l'escolta apreciativa, però també l'analítica (íntimament

relacionada amb la comprensió lectora);

 ·   desenvolupament de la imaginació, a través d'una necessària creació d'imatges;

 ·   un escenari propici per avançar en l'alfabetització emocional;

 ·   creació d'una comunitat de lectors-auditors;

 ·   desenvolupament ampli del llenguatge;

 ·   accés a experiències estètiques;

 ·   entrenament per a la paciència, la concentració i la memòria...
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Nogensmenys, davant d'una activitat aparentment tan

propera, sovint sentim el pes dels dubtes i un cert no

saber què ni com fer. 

Tothom podem llegir en veu alta per als altres. 

Però fer-ho convenientment requereix d'una certa

preparació.

Rotraut Susanne Berner. Historias de Miguel: un libro para comenzar a leer

(Madrid: Anaya, 2004)
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Públic adult.
Personal docent, familiars d'infants o joves interessats en 
desenvolupar la pròpia competència en el camp de la 
lectura en veu alta.

Es tracta d'una formació dissenyada per adquirir les eines essencials que ens han de permetre
oferir lectures en veu alta, amb qualitat, gaudint del moment i regalant a la nostra audiència
una experiència comunicativa i estètica a recordar.

Un taller lúdic, però des del rigor

Públic destinatari 
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1.   Acompanyar les persones participants per superar possibles pors i inseguretats.

2.   Compartir i posar en pràctica eines expressives de caràcter oral i corporal.

3.   Recordar que compartim la lectura des del jo: 
      convèncer i commoure.

4.   Aprendre a treballar des de l'organització del text.

5.   Aprofundir en aspectes com la projecció, 
      la dicció, el ritme.

Objectius
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1.   Energia i implicació. Exercicis per a la desinhibició.

2.   Oients-auditors i zona de desenvolupament pròxim.

3.   Veu: projecció, dicció, ritme, pauses, silencis.

4.   Cos: presència, consciència corporal, disponibilitat. 

5.   Organització del text.

6.   Corpus liteari: criteris per a la selecció dels textos.

7.   Un espai. Un temps. I després què?

Continguts
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Quentin Blake. El segrest de la bibliotecària, de Margaret Mahy

(Barcelona : Viena, 2018)



Nombre de persones participants:  
Entre 10 i 15

Hores de formació: 
Per assolir un bon aprofundiment i un mínim de pràctica són necessàries 6 hores. 

Nogensmenys, també és possible oferir el taller en un format exprés de 2 o 4 hores.

Les sessions poden organitzar-se en trobades de 2 o 3 hores cada una.

Metodologia
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Qui soc?
Narradora oral i actriu. Docent de teatre.

Mediadora en el foment de la lectura especialitzada 
en LIJ i biblioteca escolar.

·  Màster en Promoció lectora i biblioteca escolar (UAB-Gretel) 

·  Postgrau especialista en Foment Lector i eines 2.0 (UNED)

·  Especialització en mediació lectora i conversa literària,

mètode Aidan Chambers (CCLIJ)

·  Diplomada amb títol d'especialització en Teatre físic i gestual,

i Mim Corporal Dramàtic (mètode Decroux)

·  Tècniques de narració oral escènica 
Judith Navarro Royo
Els petits gestos de cada persona 

sumen per al món. 
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Alguns dels ens i espais amb qui treballo en favor del foment de la lectura són:

·   Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona
·   Consorci de Biblioteques de Barcelona
·   Biblioteques del Gironès, Tarragonès i Lleida
·   Empreses de gestió cultural
·   Escoles i Afas
·   Llars d'infants i espais de criança
·   Llibreries, empreses de serveis educatius
·   Centres Cívics i Ateneus
·   Espais joves
     ...

Treballo amb...
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Algunes referències
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Contacte

679 827 166

judith@petitacompanyia.cat

www.PetitaCompanyia.cat
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