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El taller de lectura de l’Ateneu de Maó consta d’un espai i un temps en el qual els 

joves poden compartir, expressar i ampliar el seu gust per la lectura. Normalment 

la tria del llibre a llegir es fa de manera col·lectiva i segons interès de la temàtica 

per part dels joves. El grup de nois i noies que constitueix el taller de lectura jove 

de l’Ateneu de Maó es reuneix de manera mensual, un divendres al mes a les 19h 

de la tarda. A l’inici del curs acadèmic es fa una trobada en la qual s’estableix el 

funcionalment del taller tenint en compte el calendari i els llibres proposats pels 

participants. També s’aprofita aquesta primera trobada per comentar les lectures 

que han llegit els participants durant l’estiu.

La proposta de calendari per al curs 2017-2018 va ser la següent:

3 de novembre:  Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea  (Annabel Pitcher)

1 de desembre:  La casa del propòsit especial  (John Boyne)

12 de gener: La luz que no puedes ver  (Anthony Doerr)

2 de febrer: El curiós incident del gos a mitjanit (Mark Haddon)

9 de març:  Casa de nines (Henrik Ibsen)

6 d’abril:  La elegancia del erizo (Muriel Barbery)

4 de maig: La llabre de llibres (Markus Zusack)

1 de juny: La libreria (Penelope Fitzgerald)
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Un espai i un temps en 
el qual els joves poden 
compartir, expressar i 
ampliar el seu gust per 
la lectura.

OBJECTIU PRINCIPAL DEL PROJECTE

Consolidar, compartir i ampliar el gust per la lectura. 

  

SECTOR CULTURAL: 

     – LITERATURA: LECTURA

     – LITERATURA: COMPRENSIÓ

     – LITERATURA: EXPRESSIÓ ORAL 

EDAT DEL TARGET: 

     – JOVES I ADOLESCENTS (14-17 ANYS)

GÈNERE DEL TARGET: TOTS

TARGET SOCIODEMOGRÀFIC: 

      – URBÀ

OBJECTIUS:

      – ALFABETISME

https://www.ateneumao.org/
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El rol dels joves és comentar les narratives en grup, concretament es llegeixen 

novel·les, amb interès en la temàtica i generalment escollides pel propi grup i 

moltes d’elles es caracteritzen per tenir adaptacions cinematogràfiques.

ROL DELS JOVES EN EL PROJECTE

PROPÒSITS DEL PROJECTE

- Fomentar la lectura.

PER QUÈ ESTÀ CONSIDERAT UN CAS DE BONES PRÀCTIQUES?

Aquest taller es considera un cas de bones pràctiques ja que és el primer taller de 

lectura destinat al públic jove de Menorca.


