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DE LLENGUA CATALANA

Un dia al mes
vine a un club de lectura de llengua catalana
per parlar d’un llibre!

Vols venir a
parlar en català de llibres?

Apunta-t’hi
Biblioteca Ignasi Iglésias - Can Fabra. C. Segre, 24-32.
<M> Sant Andreu (L1). Tel. 933 600 550
Biblioteca Nou Barris. Pl. Major de Nou Barris, 2.
<M> Llucmajor (L4). Tel. 932 914 850
Biblioteca Sagrada Família. C. Provença, 480.
<M> Sagrada Família (L2 i L5). Tel. 934 508 733
Biblioteca Fort Pienc. Pl. Fort Pienc, 4-5.
<M> Arc de Triomf (L1). Tel. 932 652 435
Biblioteca Vapor Vell. Ptge. Vapor Vell, s/n
<M> Plaça de Sants (L5-L1 )Tel. 934 097 231
Biblioteca Gòtic – Andreu Nin . La Rambla, 30-32.
<M> Liceu (L3). Tel. 933 437 369
Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz. C. Joncar, 35.
<M> Poblenou (L4). Tel. 934 856 622
Biblioteca Jaume Fuster. Plaça Lesseps, 20-22.
<M> Lesseps (L3). Tel. 933 684 564
Biblioteca Francesca Bonnemasion. C. Sant Pere més Baix, 7.
<M> Urquinaona (L1-L4). Tel. 932 687 360

Fes-te membre d’un

club de lectura
de llengua catalana!
Organitza: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona (CPNL) i
Biblioteques de Barcelona.

Què són?
Són trobades de lectors interessats a comentar en català literatura escrita en
llengua catalana.

Quin objectiu tenen?
Aprendre a comprendre, interpretar, relacionar i dialogar en llengua catalana.

Quins nivells hi ha?
Nivell bàsic

Adreçat a persones que tenen un nivell inicial de català i volen practicar-ne
l’expressió oral. La tria dels llibres està basada en materials de lectura fàcil i
obres especialment adaptades per a aquest nivell.
Nivell mitjà

Adreçat a persones amb un nivell intermedi de català que volen llegir i
conversar en català per guanyar-hi fluïdesa. Aquest club també vol fer
conèixer la tradició literària contemporània en llengua catalana.

DURADA I INSCRIPCIÓ
Quina durada tenen?
Cada club es reuneix una vegada al mes. La sessió té una durada aproximada
d’una hora i mitja.

Com funciona la inscripció?
Cal que t’inscriguis al taulell de préstec a la biblioteca on es fa el club.
La inscripció és gratuïta i es dóna prioritat als residents del districte de
cada biblioteca i a les persones que actualment no assisteixin a cap
club de lectura.

CLUBS DE LECTURA DE LLENGUA CATALANA A BARCELONA

Nivell bàsic
Amb conductors del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona.
Es treballa amb llibres de lectura fàcil i amb textos simplificats per als qui aprenen
la llengua.

Biblioteques on es fa aquest club:
Biblioteca Sagrada Família – 1r dijous de mes a les 19 h
Biblioteca Poblenou – Manuel Arranz – 3r dimecres de mes
a les 19 h

Hi ha control d’assistència?

Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra – 4t dijous de mes

Sí, en cas de no assistir al 80% de les sessions, la plaça quedarà a
disposició d’una altra persona preinscrita.

a les 19 h

Biblioteca Gòtic – Andreu Nin – 3r dimarts de mes a les 18.30 h

Nivell mitjà
Per a més informació:
www.cpnl.cat/xarxa/ cnlbarcelona/

Es treballa amb novel·les breus de la literatura catalana contemporània.

Biblioteques on es fa aquest club:
Biblioteca Ignasi Iglésias – Can Fabra – 2n dijous de mes
a les 19 h

Biblioteca Francesca Bonnemasion – 4t dilluns de mes
a les 19 h

Biblioteca Vapor Vell – 3r dimecres de mes a les 11 h
Biblioteca Fort Pienc – 3r divendres de mes a les 10.30 h
Biblioteca Jaume Fuster – 3r dimecres de mes a les 12 h
Biblioteca Nou Barris – 2n dilluns de mes a les 19 h

Cal haver llegit la novel·la abans de la sessió.

