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El projecte deBAT a BAT, llegir i llegir-se representa un nou recurs de promoció 

lectora entre els joves de 12 a 16 anys. Aquest projecte iniciat l’any 2017 es basa 

en identificar 12 biblioteques i 12 professionals que vulguin adherir-se al projecte 

durant dos anys. El procés de treball establert articula la realització de l’activitat a 

la biblioteca amb un procés d’aprenentatge i recerca compartit.

 

Durant aquest període les biblioteques participants reben cinc  kits  de materials 

(BATS), per treballar amb els joves a les biblioteques. Cada BAT és càpsula 

centrada en un àlbum il·lustrat que obre el debat i reflexió al voltant d’una idea 

força, llegir i llegir-se. Un espai de reflexió on són lliures d explorar el seu propi 

pensament i emocions 

Al mateix temps els professionals es constitueixen en comunitat de pràctica 

i participen  d’un procés actiu d’aprenentatge al voltant dels nous formats i 

de models d’activitats de promoció lectora amb aquest públic i cocreen nous 

materials (BATS).

DeBAT a BAT,llegir i llegir-se és un projecte impulsat per la Gerència de Serveis de 

Biblioteques de la Diputació de Barcelona, amb la idea i realització de Mon Mas, 

narradora i dinamitzadora de clubs de lectura

Alguns exemples de BATs serien els següents:  

- BAT 01   Allò que no es veu.

             Llegir i llegir-se: obrir allò que està per fer, per pensar i continuar

       · Àlbum il.lustrat de referència: 

  · Flotante de David Weisner

  · Qui sóc jo de Antonio Alberca,

- BAT 02: El què dius  i no dius 

          Llegir i llegir-se; tot jugant amb les paraules i imatges , donem significat al món   

          exterior i a un mateix

  · Àlbum il.lustrat de referència : Obra de  Shaun Thaun 

DeBAT a BAT, llegir i 
llegir-se

https://engagenow.eu/ca/case-studies/debat-a-bat/

UBICACIÓ: ESPANYA, BARCELONA

WEB: WWW.DIBA.CAT/

ANY D'INICI DEL PROJECTE: 2017

DURADA: > 24 MESOS

ORGANITZADOR: SERVEIS DE 

BIBLIOTEQUES DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA

A través de diferents 
temàtiques i llibres els 
joves poden debatre 
sobre la identitat, la 
solitud, els seus desitjos 
i somnis.

SECTOR CULTURAL: 

     – LITERATURA: ESCRIPTURA

     – LITERATURA: LECTURA

     – LITERATURA: COMPRENSIÓ

     – LITERATURA: EXPRESSIÓ ORAL

EDAT DEL TARGET: 

     – JOVES I ADOLESCENTS (12-16 ANYS)

GÈNERE DEL TARGET: TOTS

TARGET SOCIODEMOGRÀFIC: 

      – URBÀ

      – METROPOLITÀ

OBJECTIUS:

      – APODERAMENT

https://www.diba.cat/es/web/biblioteques/
https://www.diba.cat/es/web/biblioteques/
https://www.diba.cat/es/web/biblioteques/
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El paper dels joves és participar en un espai de reflexió on són lliures d’explorar el 

seu propi pensament i emocions.

A través de colors, formes, olors i altres recursos molt creatius, els joves es veuen 

exposats a  una sèrie de preguntes  que guien  aquest procés d'anàlisi i comp-

rensió. Així experimenten  i veuen el món que els envolta d'una manera diferent, 

causant diferents reaccions a les seves vides. 

ROL DELS JOVES EN EL PROJECTE

PROPÒSITS DEL PROJECTE

- Fomentar la participació i la lectura entre els joves a través d’un nou format 

d’activitat.

- Contribuir a crear una cultura crítica i participativa on tothom s’ha de sentir 

implicat.

PER QUÈ ESTÀ CONSIDERAT UN CAS DE BONES PRÀCTIQUES?

Aquest és un cas de bona pràctica perquè totes les biblioteques de Barcelona 

van col·laborar per compartir el nou recurs d'àlbums il·lustrats per a joves públics 

en contacte amb l'art, la literatura i la filosofia

Al tercer any del projecte, aquest està implementat a 36 biblioteques i hi partici-

pen 72 professionals. Aquests professionals s'han constituït com una comunitat 

de pràctica orientada a explorar noves estratègies, eines i mètodes adreçats al 

públic jove. En aquesta comunitat de pràctica es comparteixen experiències i nou 

coneixement.

OBJECTIU PRINCIPAL DEL PROJECTE

L'objectiu del projecte és desenvolupar l'esperit emprenedor, la participació i 

el pensament crític dels joves. Simultàniament es constitueix una comunitat de 

pràctica de professionals de biblioteques participants al projecte orientada a 

explorar nous formats i de models d’activitats de promoció lectora amb aquest 

públic.

- BAT 03: La lluita. 

        Llegir i llegir-se: la lluita entre un mateix i el món 

   · Àlbum il.lustrat de referència:  L’enemic de Davide Cali

- BAT_04:  Somni o desig 

       Llegir i llegir-se, fantasiar, anhelar, desitjar i dormir per somiar com a camí a la    

       felicitat.

 ·  Àlbum il.lustrat de referència: El higo más dulce de  Chris Van Allsburg,  


