
PROGRAMACIÓ CLUB DE LECTURA INS RAMON MUNTANER 2014.2015 

Un dijous al mes, de 4 a 5, tots els nivells educatius del nostre centre són convidats 

a les nostres tertúlies literàries. Es llegiran llibres en català, castellà i en anglès, 

amb el suport de la Biblioteca Fages de Climent. Hi seran presents tots els gèneres 

literaris . Coordinat pels departaments de llengües del centre. Activitat gratuïta i 

voluntària. 

 

Dilluns 22 i 29 de setembre: informació i inscripcions a l’hora de tutoria.. En 

préstec el relat Tramontana de Gabriel Garcia Márquez. 

Dijous, 2 d’octubre: Sessió de presentació del club a càrrec de l’escriptora Mercè 

Cuartiella. Comentari del relat de G.Garcia Márquez. En préstec Relatos nocturnos 

de l´escriptor Antonio Sánchez. 

Dijous, 30 d’octubre: Tertúlia nocturna amb Antonio Sánchez Vázquez . En 

préstec: Ullals, de Salvador Macip i Sebastià Roig.  

Dijous, 18 de desembre:  Comentem : Ullals  . Presència dels autors. En préstec: 

El Violí d´Auschwitz, de M.Anglada.  

Dijous, 15 de gener: Eusebi Ayensa, estudiós de l’obra d’Anglada presenta i 

coordina aquesta sessió. Interpretació musical : violinista, el mestre Josep Joli i 

cant, soprano Sra. Carme Castelló. En préstec: La reina del faraó, de  M. Segura. 



Dijous, 12 de febrer: Conversa amb  l’autora La reina del faraó de Montserrat 

Segura. En préstec: Short Stories, en anglès. 

 Dijous, 26 de març: Tertúlia en anglès liderada pel seminari d’anglès En préstec: 

poesia de M.Àngels Anglada. 

Dijous, 23 d’abril: entrega de les cartes a la bústia instal·lada al claustre per al III 

Concurs epistolar del club. Carta als germans. 

Dijous, 30 d’abril: sessió poètico-musical ( M.Àngels Anglada ) amb les rapsodes 

M.Bosch i Helena Cusí. Presència escriptora M.Àngels Gardella. Acompanyament 

musical per alumnes de la coral. En préstec: Teatre d’Ignasi Garcia i Barba 

Dijous, 14 de maig: Clausura de la V edició del Club INS Ramon Muntaner. 

- . Dramatització d’alguns fragments del llibre per alumnes de l’aula de teatre i 

tertúlia amb I.Garcia i Barba 

- Concert al claustre a càrrec d’un grup musical d’alumnes del nostre centre.-

Entrega dels premis epistolars de la mà de l’escriptora Mercè Cuartiella membres 

del jurat d’aquest concurs. 

Dijous, 18 de juny: Lectura de les cartes guanyadores al Teatre Jardí, al festival de 

fi de curs. 

El Club a l´ESC Sant Pau:  

Dins el projecte Joves per a l’excel·lència, els alumnes del club amb millor 

expedient acadèmic podran participar durant el tercer trimestre al Club lector del 

petits de segon de primària de l´ESC Sant Pau.  

L’activitat es durà a terme durant els mesos de febrer, març, abril i maig. Un cop al 

mes es donarà en préstec un llibre la lectura del qual donarà lloc a una tertúlia 

sobre les seves impressions. També s’expliquen contes, es fomenta la lectura en 

veu alta, l’empatia entre petits i grans i l’amor per les paraules.  

Activitats paral·leles: es potenciarà la trobada amb altres clubs lectors de la ciutat 

de totes les edats. 


