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Andana Editorial proposa el programa per al foment de la lectura 
«Llibres per a somiar, lectures per a créixer», un programa per a 
fomentar i augmentar l’hàbit lector i el gust pels llibres, i posar en 
valor la lectura com a font de plaer i coneixement.

Gràcies a aquest programa, l’alumnat i el personal docent podran 
entrar en contacte amb els creadors dels textos i les il·lustracions 
dels llibres que més els agraden, com també conéixer altres 
professionals de la literatura.

Un grapat de cançons i jocs amb l’arrel 
clavada en la nostra terra i cultura. 
Cançons que formen part del nostre 
caràcter, del nostre tarannà i forma de 
viure. Cançons per a cantar, per a riure, 
per a jugar i, sobretot, per a gaudir-ne.

«Llibres per a somiar, 
 lectures per a 

créixer»

Dani Miquel, 
Musiqueries
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Meravelloses històries 
que ens fan veure la 
importància d’entendre 
les limitacions i valorar les 
particularitats, diferències 
i virtuts que tots tenim, per 
a fer un món millor.

Juguem a ser 
iguals, juguem  
a ser diferents

«Som iguals,  
som diferents, 

però  
tots/totes  

SOM»
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Els nostres 
monstres valencians

A partir dels llibres La Maria no té por, Els amics del Butoni, 
L’escola de monstres i Els mons de Laia Andana proposa 
una divertida activitat d’animació per a la lectura per 
descobrir els Espantacriatures, els nostres monstres 
valencians. Amb aquestes activitats descobrirem lectures 
molts interessants que ajudaran als més menuts a perdre 
la por, jugant-hi.



El valor de l’amistatContes 
«disparatats»

T’has parat a pensar com d’importants són els amics en les nostres vides? 
Moltes vegades els menyspreem o no els assignem el valor real que tenen. 
Per tenir un amic hem de posar en marxa infinitat de virtuts: la generositat, 
el respecte, la paciència i la tolerància.

Amb aquesta activitat et proposem redescobrir el valor de l’amistat amb 
lectures plenes de tendresa, humor, solidaritat i estima.

Contes contats per a totes les 
edats amb titelles, música, 
kamishibai (teatre de paper), 
teatre d’ombres, de la mà del 
grup Disparatario. Històries 
d’emocions i de somriures que 
et faran gaudir i enamorar-te’n.
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Poetes al tren,  
vagó de versos

Animació lectora sobre poesia infantil. Una 
activitat pensada per descobrir els valors 
de la poesia, per ajudar a obrir la porta a 
la fantasia i viatjar pel món màgic de les 
paraules i els espais plens de misteris.
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Besos i Versos

Una selecció de versos contats amb música, jocs 
teatrals i titelles, on els espectadors formaran part 
d’un viatge de paraules, sons i molta imaginació. A 
través de poesies, embarbussaments i endevinalles 
d’autors i autores valencians, acuradament triades 
per al públic més menut.

Edats; de 0 a 6 anys

D I S PA R ATA R I O
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Ric Valor,  
catacric-aventures 

catacrac

Ens endinsarem en el món de les 
rondalles. Coneixerem a Joan Ratot, 
somiarem amb la Mare dels Peixos i 
jugarem amb el Dimoni fumador.  

Estimem Enric Valor és un conte 
sobre la vida del nostre gran 
escriptor,. Una història escrita 
per Joan Borja, Francesc Gisbert i 
Víctor Labrado, amb la col·laboració 
musical de Dani Miquel.

La teua imaginació  
a través d’un mar  

de paraules

Animació lectora a partir del millors àlbums il·lustrats que ens parlen del llibre 
com objecte de creativitat i de coneixement en l’infinit món de la literatura 
infantil. Sorpreses farcides d’històries i contes, on es pot gaudir de la lectura.

Amb aquesta activitat ajudarem a descobrir el plaer de llegir i els avantatges de 
la lectura, i l’estima pels llibres.

A
N

IM
A

CI
Ó

A
N

IM
A

CIÓ



Un amor de conte. 
Taller de lectura

Aquest taller està pensat per activar la nostra capacitat  
de contagiar la LECTURA a través de l’àlbum il·lustrat:  
com triar un àlbum de qualitat, les infinites possibilitats de 
la seua lectura i com llegir-lo en veu alta. 

Amb Chus Seva aprendrem pautes i orientacions per a 
explicar contes als més menuts, de 0 a 8 anys, l’edat en  
què es fa el lector; a transmetre la importància de la lectura  
i a traure el màxim de suc dels llibres il·lustrats a l’aula.

Dirigit a tots els que vulguen explicar un conte. Especialment 
apropiat per a docents dels primers cicles educatius.
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Grans aventurers. 
Coneix els exploradors  
més grans del món amb  

Alastair Humphreys
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Grans aventurers ens parla d’homes 
i dones que han explorat l’espai, els 
oceans, els deserts i les selves. Els 
homes i dones que han inspirat les 
aventures de l’Alastair i que també et 
poden inspirar a tu.
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Poesia per a infants 
amb Teresa Broseta

Pinzellada teòrica: què és la poesia, què és un poema 
i de què està fet.

• Rima: estrofes bàsiques i alguns tipus de poe-
mes peculiars.

• Mètrica: comptem síl·labes.

• Practiquem redolins.

• Reconstruïm poemes que s’han separat en ver-
sos.

• Recitem poemes.

• Escriurem un poema col·lectiu.

Taller-joc d’ecologia 
“Aturem l’invasió”

Atenció, emergència:

Estem patint una invasió silenciosa. Fins a 12 milions de tones de plàstics 
van a parar als nostres oceans cada any i ofeguen els ecosistemes, provo-
quen danys a la fauna i entren en la cadena alimentària.

• Si apilarem les botelles de plàstic que es produeixen en 2 hores, podríem 
arribar fins a la Lluna!

• A tot el planeta anualment es produeixen més de 330 milions  
de tones de plàstic.

• Més del 40% del plàstic l’utilitzem sols una vegada i el tirem.

• La vida útil d’una bossa de plàstic és d’uns 15 minuts.

• Es produeixen més de 500.000.000.000 ampolles de plàstic cada any!

Aturem és una proposta educativa i ecològica que té com a finalitat introduir 
de manera senzilla, i per mitjà del joc, als xiquetes i xiquetes en el món 
de l’ecologia i el medi ambient, fomentar la cultura de la reutilització i el 
reciclatge, i sobre tot reduir el consum de residus, especialment PLÀSTICS.
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La novel·la gràfica 
en 5 punts.  

«El còmic ix del gueto»

El «Còmic ix del gueto», és una xarrada, que ofereix Miguel Ángel Giner, centrada 
en la importància que han anat adquirint els còmics en la societat moderna. Des 
que als anys 80 s’introduïra el terme «novel·la gràfica» per definir un nou tipus de 
còmic que fuig del pensament únic i de la idea que els còmics són només per per 
als menuts i/o adolescents, juntament amb l’aposta de les editorials per intentar 
traure llibres amb temàtiques més quotidianes o socials i per a un públic adult, 
a poc a poc es van aconseguint nous lectors de còmics. Persones que no havien 
llegit mai un còmic, començaren a llegir-ne en edat adulta.

Els punts serien els següents:
1. PER QUÈ DEIXEM DE DIBUIXAR?
2. EN EL MÓN ACTUAL DE LA IMATGE S’OBLIDA EL DIBUIX
3. ELS LLIBRES ELS FAN PERSONES. LA CULTURA NO 

POT SER GRATIS
4. LA NOVEL·LA GRÀFICA. EL CÒMIC IX DEL GUETO.
5. NOVES TENDÈNCIES. 

La xarrada que ací presentem està dividida en dues parts. 
Per un costat es parlarà de la importància del dibuix en 
la formació del cervell i de la importància del dibuix en el 
sistema educatiu. La importància d’educar amb la imatge 
en una societat que cada vegada en depén més. 

Creem-il·lustrem 
els nostres 

espantacriatures 

A partir dels llibres La Maria no té por, Els amics del Butoni, 
L’escola de monstres, Els mons de Laia i Por o fugirem, 
proposem un taller de creació de nous Espantacriatures, 
amb la il·lustradora Aitana Carrasco. Es tracta de jugar 
amb la il·lustració a través de la expressió individual i el 
treball col·laboratiu. L’objectiu és interioritzar conceptes 
i tècniques senzilles a través del joc i entendre el dibuix 
com a forma de diversió.
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EXPOSICIONS

Ruta de  
Llegendes de Por

Ruta de llegendes i presentació 
del llibre Por o Fugirem, amb la 
participació dels autors i rondallaires, 
Francesc Gisbert, Joan Borja i Víctor 
Labrado

Selecció de llegendes relacionades 
amb el llibre i narrades a poqueta nit, 
en tres espais diferents a determinar.

ELS NOSTRES MONSTRES.  
UNA VISIÓ DEL PATRIMONI ORAL 

VALENCIÀ

Exposicions de panells desplegables i fàcils  
de muntar, amb visió divulgativa i didàctica,  
i activitats per a fer a l’aula.

ESCRIU-ME.   
L’art de narrar



Per a contactar amb Andana Editorial
Telèfon: 962 484 382

Correu electrònic: andana@andana.net
www.andana.net

facebook.com/andanaeditorial
@andanaeditorial

Si vols concertar activitats  
o consultar-ne les condicions, contacta amb 

Àngels Jordà  600 466 709

Consulta els nostres distribuïdors a 
www.andana.net

Visita el nostre  
espai per mestres

www.docents.andana.net

Raquel RicartMiquel Puig Jaume Monzó

Xavi AliagaPurificació Mascarell Andreu Galan

Maria Jesús Volta Jordi Peidro Dolors Pellicer

Joan BorjaTeresa BrosetaFrancesc Gisbert

Carles CanoEmpar de LanuzaVíctor Labrado

La visita dels 
escriptors i escriptores 
és una de les activitats 

més ben acollides 
per l’alumnat. La 

possibilitat de dialogar 
amb els creadors de les 
històries que han llegit 

o volen llegir són el 
complement perfecte 

per a una lectura 
gratificant.


