
«Llibres per a somiar, 
lectures per a créixer»

Activitats de foment lector



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.

Dani Miquel 
Musiqueries
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CIA Epi Epi A

Al llibre Som aquí, l’autor explica als 
més menuts com és el planeta Terra, 
el lloc on viuran tota la seua vida, i 
els descobreix que la importància 
d’aquest món resideix en les coses 
senzilles. El llibre fa un viatge que els 
introdueix en l’univers en general i en 
el nostre planeta en particular, passant 
pel cos humà, i fent èmfasi sobre la 
immensa diversitat dels éssers vius que 
habiten a la Terra.

Amb la senzillesa de la música i dels 
objectes quotidians, CIA Epi Epi A ens 
cantaran i contaran Som aquí. Fent 
servir la imaginació, com ara utilitzant 
un raspall en compte d’un eriçó o una 
esponja en lloc d’un núvol, aprendrem a 
gaudir de la bellesa que ens envolta. 

Som ací
CIA Epi Epi A
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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 els més menuts a perdre 
la por, jugant-hi.
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Un món  
de rondalles

A Enric Valor li devem la recuperació de les 
rondalles tradicionals valencianes, que ell va 
escriure a partir de les contalles de la gent 
dels pobles per on passava.

Amb les narracions de Valor, Maria! i 
Estimem Enric Valor podrem continuar la 
transmissió de la cultura i el saber popular 
als més menuts per evitar que rondalles i 
personatges es perden en el túnel del temps.



El nostre  
medi ambient

Aturem la invasió i estimem el nostre medi ambient

Activitats amb propostes educatives que tenen com a finalitat introduir, 
de manera senzilla i divertida, per mitjà del joc, titelles i narracions, les 
xiquetes i els xiquets en el món de l’ecologia i el medi ambient, fomentar 
la cultura de la reutilització i el reciclatge i, sobretot, reduir el consum de 
residus, especialment PLÀSTICS.
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Contes 
«disparatats»

Un grapat de contes contats 
per a totes les edats, amb 
titelles, música, kamishibai, jocs 
de teatre... Històries d’emocions 
i de somriures que et faran 
gaudir i enamorar-te’n.

A
N

IM
A

CIÓ



Retalls de versos 

Una selecció de versos contats per a 
públic infantil (0 a 6 anys), amb música, 
jocs i titelles, on 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 als més menuts.
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Poetes al tren

Animacions lectores, amb música i narracions, de 
reculls de poemes de diferents autors i autores 
pensades 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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Tallers 
d’il·lustració amb 
Aitana Carrasco

Monstres valencians
Taller de creació de nous Espantacriatures 
valencians, on 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.

Oceà mutant: Canvi climàtic  
i monstres marins
Taller on es crearan, mitjançant la tècnica del 
collage, éssers marins mutants, tot imaginant 
que han passat milers d’anys i els habitants 
de la mar s’han reproduït amb altres espècies 
i han anat evolucionant a conseqüència de 
la contaminació i l’escalfament global. Tot 
s’hi val: polps amb potes d’os polar i pinces 
de cranc; foques amb cap de calamar i nas 
de peix espasa; balenes amb braços de corall 
o caragols amb dents de tauró i bec de 
gavina... Intentarem que siguen molt estranys 
i monstruosos, d’aquesta manera, quan en 
fem una exposició i la gent la veja, s’espantarà 
tant que decidirà escriure a les autoritats 
i començar a treballar per frenar el canvi 
climàtic i netejar de fem els oceans.
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Taller de còmic  
amb Jordi Peidro

Xerrada (amb taller opcional), al voltant de la 
creació d’una novel·la gràfica o tebeo, on es 
detallarà el procés creatiu tant del guió: d’on 
sorgeix la idea, com es desenvolupa; com de la 
plasmació gràfica: l’estil, la planificació, el dibuix, 
el color... En el cas que es trie l’opció amb el 
taller, els alumnes realitzaran el seu propi tebeo 
d’una pàgina on aplicaran els coneixements 
exposats. A més s’hi aportarà un díptic didàctic 
amb els conceptes bàsics al voltant del tebeo.



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. 

S’oferirà una selecció de llegendes 
relacionades amb el llibre i narrades a 
poqueta nit, en tres espais diferents, 
a determinar.



EXPOSICIONS
ELS NOSTRES MONSTRES  

VALENCIans

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

Valor, Maria! 



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.

Visites d’autores i autors

Raquel RicartMiquel Puig Jaume Monzó

Xavi AliagaPurificació Mascarell Andreu Galan

Maria Jesús Bolta Jordi Peidro Dolors Pellicer

Eli Roig Paula Ferrer i Molina Fina Girbés

Joan BorjaTeresa BrosetaFrancesc Gisbert

Carles CanoEmpar de LanuzaVíctor Labrado



Contacontes, 
narradores i 

narradors

Per a la realització 
d’aquestes activitats, 
comptarem amb els 
següents professionals  
de la narració:

Disparatario Teatre;  
Almudena Francés;  
Dani Miquel; Lluís Abad;   
Eva Andújar; Eva Fernández;  
Mónica Palacios;  
La Titella Serveis Educatius; 
Els Joglars Per-Versos; 
Carles Llinares;  
Silvia Colomer; Xavi Castillo; 
Mundo EpiEpiA



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


