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Capses de Recursos

Són trobades setmanals pensades per a compartir recursos 
i posar-los en pràctica in situ, amb els nadons. 

Tenen vocació de continuïtat. D'entrada, l'activitat està 
dissenyada en 10 sessions, tot i que pot modificar-se.

La durada de cada sessió sol èsser d' 1 hora, ja que 
s' estableix en base a les edats dels infants participants.

Al ser espais de trobada, sovint acaben esdevenint la 
plataforma sobre la qual neixen xarxes entre mares.

En català i/o castellà. La primera literatura oral és molt 
rica. 
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beneficis per a les famíl ies

Participació en un activitat lúdica, però també especialitzada i desenvolupada des del coneixement.

Aprenentatge d'un mínim de 50 recursos que no són altra cosa que mostres de la primera literatura 
oral per als infants. Per tant: 
          -  Beneficiosos per al desenvolupament afectiu i cognitiu del nadó.
          -  Molt valuosos per a ser aprofitats durant anys, a mesura que la filla o fill creixen.
          -  Substrat vital per a l'aproximació dels infants a estimar la lectura quan sigui el moment.

Immersió en una experiència grupal, a partir de la qual solen teixir-se xarxes d'acompanyament i 
recolzament entre les mares, més enllà de l'activitat concreta.

Plataforma a partir de la qual vincular-se amb activitats paral·leles: xerrades, tallers, activitats amb 
germans més grans... 

Obtenció del material complert del curs, entregat al final de l'activitat, juntament amb bibliografia.
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per a menuts i  remenuts
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Moixaines, recitats i cançonetes
· de 0 a 1 any ·

Espai dissenyat per a aprendre i compartir
amb el teu nadó de pocs mesos un variat 
repertori de moixaines, recitats, cançons 
de bressol i altres cançonetes. Aquest 
ambient és emocionalment propici per a 
alimentar el vincle i la comunicació: 
paraules, carícies, rimes i taral·les, pròpies 
de la tradició, les quals sens dubte 
constitueixen la primera literatura (oral) 
per al nadó.

Recitats, jocs de falda i 
breus contes rimats

· d' 1 a 3 anys ·
Acompanyant el creixement del nadó, aquest 
espai desitja compartir més jocs de falda, de 
mans, de dits, recitados, breus contes 
rimats... i altres jocs per a saltar i dansar. El 
joc, el ritme i el vincle afectiu són novament 
la plataforma sobre la qual descansa la 
primera literatura (oral), de caràcter 
majoritàriament tradicional, per al nadó.



ajudant  a  volar  llibre

LIBROTAD

activitats relacionades
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Xerrades o conferències:

Són trobades per abordar temes importants que sovint són desconeguts pels familiars dels nadons i 
petits infants. 

D' 1 hora i mitja de durada, més el temps que necessitem per a resoldre dubtes i atendre els 
comentaris.

Per tal d'exemplificar, es comparteixen i practiquen algunes moixaines, jocs de falda, recitats... 
Aquest fet fa néixer el desig de mares i pares de saber-ne més. Per això oferim les Capses de 
Recursos.

-

-

-
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algunes d'aquestes xerrades
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Paraules des del bressol
· de 0 a 3 anys ·

Quina necessitat hi ha d'apropar 
els llibres als nadons?  Però si 
no els entendran...  A més, els 
porten constantment a la boca i 
els fan malbé...

Un espai i un temps de trobada 
amb mares i pares de nadons, 
en els quals abordar la 
importància que els llibres i la 
literatura (oral) tenen des del 
primer dia de vida, i compartir 
idees i recursos.

Llegint abans de saber-ne
· de 3 a 6 anys ·

Es bellugen a prop nostre unes 
personetes inquietes, plenes de 
ganes d'escoltar i interpretar 
històries. De quina manera es 
llegeix abans de saber-ne?  
Com escollir les obres més 
apropiades?  Com acompanyar-
los pel camí de la lectura que 
tot just inicien?

Com seleccionar lectures
· criteris per a qualsevol edat ·

La producció editorial és 
amplíssima, i quelcom ens diu 
que no tot allò publicat mereix 
el nostre interès.

La selecció de les obres a llegir 
és un aspecte molt important a 
tenir en compte per a 
acompanyar els nostres fills i 
filles a qualsevol edat.  Quins 
criteris podem seguir?

 A banda de les destinades a familiars amb fills més grans, proposem: 
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l ibrotad

LIBROTAD · ajudant a volar llibre és un projecte de foment de la lectura que té com a missió 
divulgar i fer accessible a qualsevol persona les claus que li permetran incorporar l'hàbit lector a la 
seva vida i la dels seus infants.

La  LECTURA obre les comportes a un futur millor per a les persones i les famílies, i compensa 
desigualtats.

Per a veure més enllà, per desenvolupar un esperit crític, no n'hi ha prou amb saber llegir. 
Des del bressol, cal que els ajudem a construir-se com a persones lectores.
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em dic Judith

Penso que els petits gestos de cada persona sumen per al món, i sé que llegir ens fa més lliures.
Per això sóc formadora i mediadora en foment de la lectura, i narradora oral.

Treballo amb nadons, infants, adolescents i les seves famílies, així com amb persones adultes, i 
comparteixo xerrades i conferències sobre com ajudar a ser lectors per a tota la vida.

Fa força temps em vaig llicenciar en Dret (UB) i, entre altres experiències, vaig formar durant anys 
a personal directiu i professionals en matèries jurídiques diverses. 
Gaudeixo molt compartint coneixements.

També sóc Màster oficial en Biblioteca escolar i Promoció de la lectura (UAB-UB), Postgrau 
especialista en Foment de la lectura i eines 2.0 (UNED), així com diplomada amb títol 
d'especialització en Mim Corporal Dramàtic i Teatre Físic (Escola Internacional de Mim Corporal 
Dramàtic de Barcelona, tècnica d'Etienne Decroux).
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hi confien
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Algunes de les entitats i espais que confien en els meus serveis:

· Xarxa de Biblioteques de Barcelona
· Biblioteques del Baix Llobregat
· Biblioteques del Bages
· Biblioteques del Maresme
· Biblioteques d'Osona
· Biblioteques del Vallès
· Biblioteques del Garraf
· Biblioteques del Tarragonès i el Gironès.
. Centres Cívics i Ateneus
· Empreses de gestió cultural, com Trivium Gestión Cultural, Taleia Cultura...
· Escoles, espais de criança, llibreries, centres especialitzats en el treball amb infants, 
empreses de serveis educatius...
· Festival Internacional de Narració Oral de Barcelona, Munt de Mots
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contacte

Judith Navarro Royo

679 827 166

judith@petitacompanyia.com

foment  de  la  lectura 


