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- ÍNDEX - 



 

Primer va ser “l’Hora del Conte”. 

Després “Nascuts per Llegir”. 

I ara… “L’Hora dels Pares” 

Un projecte per a que pares i mares expliquin contes a les biblio-

teques. Perquè els pares, també conten! 

 

 

Dirigit a: 

-Pares i mares 

-Biblioteques 

-Agents culturals 

 

 

A càrrec de: 

Joan de Boer, escriptor i especialista en activitats de 

dinamització lectora. Un dels pocs professionals de 

la dinamització lectora a casa nostra, realitza ses-

sions de narració oral, clubs de lectura i tallers 

d´escriptura així com cursos de formació i conferències. 

 

 

 

- PROJECTE - 
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 El projecte 

 El projecte “L’Hora dels Pares” comptarà amb la par�ci-

pació de pares i mares, la coordinació de la biblioteca i la su-

pervisió de Joan de Boer. 

 El projecte consta de deu sessions de contes a realizar 

mensualment durant el curs, durant un trimestre o bé durant 

dates puntuals, es�u o nadal.  

 Pares i mares voluntaris s’encarregaran de cada sessió. 

Disposaran d´un guió amb indicacions i el material necessari. 

La biblioteca facilitarà els contes als pares voluntaris i farà el 

seguiment de l´ac�vitat. 

La formació 

 La jornada forma�va �ndrà una duració de dues hores.  

 -Bàsic de narració oral. 

 -Guió a seguir. 

La sessió 

 Les sessions de narració a la biblioteca �ndran unes ca-

recterís�ques que facili�n la tasca de pares i mares: 

 -Breus: 30 m. 

 -Limitació de públic: màx. 25 (15 nens, 10 pares) 

 -Edats homogènies: 3-5 anys 

  

 

- DESENVOLUPAMENT - 



 

  

 

 1-PARES VOLUNTARIS 

La biblioteca s’encarregarà de la recerca de 5-10 pares volun-

taris per a la realització de les sessions. 

 2-CURS DE FORMACIÓ 

Curs de formació (2 hores) a càrrec de Joan Boher. En aquest 

breu curs s’ensenyaran els rudiments bàsics per a explicar 

contes i el guió a seguir en cada sessió. 

 3-ORGANITZACIÓ 

La biblioteca s’encarregarà de facilitar als pares el material 

necessari  -1 conte popular i 2 àlbums il.lustrats– per a la reali-

tzació de cada sessió. 

 4-SESSIONS DE CONTES 

Els pares voluntaris realitzaran amb una periodicitat mensual 

les sessions de contes. 10 sessions de Setembre a Juny. 

 5-SEGUIMENT 

Les biblioteques faran un seguiment de l ác�vitat per a que 

es man�nguin els paràmetres que garanteixen el bon funcio-

nament de l’ac�vitat. 
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1-PRESENTACIÓ 

 

 

2– ÀLBUM IL.LUSTRAT NARRATIU 

 

3-LECTURA CONTE 

 

 

4– ÀLBUM IL.LUSTRAT HUMOR 

 

5– COMIAT 

 

 

 

-  GUIÓ SESSIÓ (Mostra) */** - 

Allà on viuen els monstres 

Maurice Sendak  

Kalandraka 

Els tres porquets 

-format PDF - 

 

La Talpeta que volia saber qui li havia fet 
allò en el cap 

Werner Holzwarth 

Kalandraka 

 

*Cada sessió (10 sessions) comptarà amb el seu guió. 

**El guió enteregat als pares conté una PRESENTACIÓ i un COMIAT desenvolupat i en format estàndard per a totes les sessions. 



 

 

 

 

Objectius de l’activitat 

 

-Implicació de pares i mares en el procés d’adquisició d’hàbits 

lectors dels seus fills. 

-Realització d’activitats de foment de la lectura. 

-Descoberta del fons bibliogràfic de les biblioteques. 

 

 

Objectius Generals 

 

-Desenvolupament personal i intel.lectual a través de la lectura. 
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L´Hora dels Pares (formació) a Montbrió del 
Camp (2016) 

 

- IMATGES - 

L´Hora dels Pares (formació) a Castelló 
d´Empúries(2016) 

L´Hora dels Pares a la biblioteca de La Massana 
(Andorra), entrevista Diari d´Andorra (2016) 



 

 
 
 
 

ANIMACIÓ LECTORA 

-Aller, Carlos “Estrategias lectoras. Juegos que animan a leer” Marfil 

-Nuño, Fran “Manual de técnicas de animación a la lectura” Berenice 

-Nuño, Fran “Ideas prácticas para animar a la lectura desde casa” Berenice 

 

 

L´HORA DEL CONTE 

-Amo, Montserrat del " La hora del cuento" Servicio nacional de lectura 

 

 

LITERATURA INFANTIL 

-Eccleshare, Julia “1001 libros infantiles que hay que leer antes de crecer” Grijalbo 

-Garralón, Ana "150 libros infantiles para leer y releer" CEGAL 

-Molist, Pep "Dins del mirall: la literatura infantil i juvenil explicada als adults" 

Graó 

 

 

NARRACIÓ ORAL 

-Bryant, Sara C. " Com explicar contes" Biblària 

-Isbell, Rebeca i Raines, Shirley C. "El arte de contar cuentos a los niños" Oniro 

-Montero, Beatriz " Los secretos del cuentacuentos" CCS 

 

 

PROMOCIÓ LECTURA 

-AA.VV "M´agrada llegir" Ara llibres 

-Fundació Bromera "Guia pràctica per  fer fills lectors" Generalitat de Catalunya 

-Reyes, Lourdes "Vivir la lectura en casa" Juventud 
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Joan de Boer 
 

626 780 132 – 93 485 67 77  
 

jjbowi@yahoo.es  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació a: 

www. joandeboer.cat  
 
 


