
Xerrades amb autores
de llibres LF
Xerrada sobre la seva obra, l’o�ci d’escriptor
i adaptador i sobre la Lectura Fàcil. 
Els usuaris podran fer preguntes a les autores.

f1 hora

Núria Martí
Llicenciada en Filologia Catalana, és professora
de català per a adults i escriptora.
Ha obtingut diversos premis literaris.

Les mateixes estrelles

Trampa de foc

Set dies al llac

Montse Flores
Llicenciada en Filologia Catalana. Ha estat professora de
català per a adults. Professora de secundària a l’Institut
Duc de Montblanc de Rubí. Traductora i assessora
lingüística de publicacions diverses.

L’aigua del Rif

Catàleg
d’activitats
amb llibres de Lectura Fàcil

Sílvia Llorente
Va estudiar a l'Escola Italiana, és llicenciada en Psicologia
i ha treballat a l'escola pública. Actualment es dedica
al doblatge, fa recitals de poesia i contacontes.

Un rellotge amb dues inicials

Eugènia Salvador
Llicenciada en Econòmiques.
Adaptadora i editora de llibres LF,
i codirectora de l’Associació
Lectura Fàcil

Històries de llegenda
de Catalunya

Catalunya 1714
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M. Àngels Sellés
Llicenciada en Psicologia. Ha estat logopeda
d'alumnat  amb necessitats educatives especials,
psicopedagoga i tutora de la USEE (Unitat de Suport
a l'Educació Especial) a l'Institut Poeta Maragall
(Barcelona).

De Chamartín a Collbató

http://www.lecturafacil.net/book/bajo-el-mismo-cielo/
http://www.lecturafacil.net/book/trampa-de-foc1/
http://www.lecturafacil.net/book/set-dies-al-llac/
http://www.lecturafacil.net/book/de-chamartin-a-collbato3/
http://www.lecturafacil.net/book/laigua-del-rif/
http://www.lecturafacil.net/book/un-rellotge-amb-dues-inicials/
http://www.lecturafacil.net/book/histories-de-llegenda-de-catalunya-quan-encara-no-/
http://www.lecturafacil.net/book/catalunya-1714-una-historia-de-guerra-i-traicions/


Teatralització 
Sessions participatives, on els assistents a través
del joc teatral i dinàmiques de teatre social, encarnaran
alguns dels personatges de l’obra i representaran
una selecció de fragments.
Eulàlia Feliu, actriu de teatre social.

f1 hora

Tant de gust Senyor Llull 
Guió teatralitzat del Llibre de les bèsties.

Per més informació i contractacions:

Associació Lectura Fàcil
www.lecturafacil.net
lecturafacil@cobdc.org
T. 93 310 76 94

Contacontes infantil
A càrrec d’actors i contacontes especialitzats.

Sarazad i les mil i una nits
Per encàrrec, es poden demanar
altres obres del catàleg LF.

Contes Ginjoler: llengua de signes
A càrrec de 2 persones: una narradora
i una intèrpret en llengua de signes. 
En acabar la narració, s’ensenyen als infants
els signes del conte.

El ratolí Pérez
(El cep i la nansa)

f1 hora

Lectura a dues veus de fragments de llibres
de Lectura Fàcil a partir de tècniques dramàtiques.
A càrrec de les actrius Lali Feliu i Mercè Rovira.

Històries de llegenda de Catalunya
d’Eugènia Salvador.
El temps de les cireres
de Montserrat Roig.

Per encàrrec, es poden demanar
altres obres del catàleg LF.

f1 hora

Rutes literàries

Basada en el llibre
De Chamartín a Collbató
Ruta pels racons del municipi de Collbató (on transcorre
la història), de la mà de la seva autora, M. Àngels Sellés.
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Basada en el llibre
Set dies al llac
Ruta autoguiada per l’estany
de Banyoles.
Núria Martí Constans

[

Lectures dramatitzades

http://www.lecturafacil.net/news/ruta-literaria-a-collbato/
http://www.lecturafacil.net/rec/431/
http://www.lecturafacil.net/news/versio-teatral-lf-del-llibre-de-les-besties-a-les-/
http://www.lecturafacil.net/news/presentacio-dels-nous-llibres-de-lectura-facil/
http://www.lecturafacil.net/news/presentat-el-llibre-el-temps-de-les-cireres-en-lf/
www.lecturafacil.net
http://www.lecturafacil.net/book/sarazad-i-les-mil-i-una-nits/
http://www.lecturafacil.net/book/el-ratoli-perez/



