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 AMOR a MORT

És l'amor una mentida per la qual es pot morir?
És la mort l'única realitat que pot aturar els cors?

"AMOR a MORT" és una sessió de contes destinada a públic adult i, especialment, adolescent, 
durant la qual el cor batega i no.

         Públic:           adolescent i adult
         Autoria:        contes i llegendes tradicionals
         Durada:        60 minuts aproximadament
         Idioma:         català i/o castellà 
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Petita Companyia i Librotad són dos projectes de FOMENT de la LECTURA.



Els estudis apunten que és a partir dels 10 anys quan comença a disminuir el 
nombre de lectors freqüents, i que als 12-13 anys s'inicia la pèrdua progressiva de 
lectors.

Les sessions de narració oral destinades a públic adolescent formen part d'un 
programa ampli dissenyat especialment per a fomentar el GUST per la lectura i 
ajudar a consolidar l'HÀBIT lector, amb l'objectiu d'acompanyar els nostres joves 
en el camí no sempre fàcil per esdevenir lectores i lectors autònoms.

 
Seguint aquesta necessitat, les sessions anteriors es reforcen amb:

XERRADES destinades a mares, pares, personal docent..., encaminades a 
apuntar els riscos reals i oferir eines concretes: 
   - ELS RISCOS DE SABER LLEGIR (familiars d'infants de 6 a 12 anys) 
   - GRANS PARAULES (familiars d'adolescents)
   - COM SELECCIONAR LECTURES (criteri per a qualsevol edat)

ACTIVITATS i TALLERS:
   - grups de LECTURA, RECOMANACIÓ...
   - tallers de NARRACIÓ ORAL
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Activitats relacionades



Judith Navarro Royo

679 827 166

judith@petitacompanyia.com

Petita Companyia i Librotad són dos projectes de FOMENT de la LECTURA.

ajudant a volar llibre

LIBROTAD

 foment  de  la  lectura

www.librotad.com

www.petitacompanyia.com


