
LES ILLES
AVÍS PER A 
NAVEGANTS!    
Tens davant teu un viatge increïble. 
Troba i descobreix nous camins a través  
dels llibres i de vides encoratjadores.  
Deixa’t inspirar per personatges femenins  
que et proposen nous punts de vista per  
seguir navegant.

Quatre illes per descobrir.   
Si aconsegueixes recórrer-les i dur a 
terme totes les missions aconseguiràs 
un tresor únic: un passaport lector  
i moments súper emocionants  
a través de la lectura.   

BON VIATGE!

• L’ILLA KAMISHIBAI  

• L’ILLA DE LES NARRADORES 

• L’ILLA D’ELLES

• L’ILLA DE L’ALTAVEU
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L’ILLA KAMISHIBAI      
Una illa on tots fan teatre. 
Kamishibai significa “teatre de paper” en japonès. És una forma d’explicar històries  
sorgida en els temples budistes al segle XII. A principis de 1920 va ressorgir com a forma 
tradicional d’explicar contes gràcies als gaito kamishibaiva, que anaven de poble en poble 
en una bicicleta venent llaminadures i explicant contes per atraure els curiosos.  

L’ILLA DE LES NARRADORES
Des que som humans ens expliquem històries. 
No deixeu mai de llegir en veu alta. Desperta el gust per la lectura, ajuda a aprendre  
a interpretar el text i crea vincles emocionals entre els lectors. L’eina infal·lible  
per aprendre a llegir.

QUINA ÉS LA TEVA MISSIÓ EN AQUESTES ILLES?  
Asseure’t i gaudir, compartir, escoltar, vibrar, pensar, emocionar-te. 

Ho has aconseguit? 
Ara ja pots col·locar en el teu passaport lector els segells de

NAVEGANT KAMISHIBAI  

NAVEGANT LECTURA EN VEU ALTA

1A PART AVENTURA
Dues illes per recórrer aquest matí, a l’aire lliure



L’ILLA D’ELLES 
Una illa on conviuen dones inspiradores.
On nenes, noies o dones que ens poden inspirar troben el seu lloc, el seu espai,  
totes les lletres del seu nom i de les grans coses que han fet.

QUINA ÉS LA TEVA MISSIÓ EN AQUESTA ILLA?  
Fer el teu propi abecedari inspirador.
A cada lletra has de posar el nom d’una dona-noia-nena que hagi 
obert nous camins o que t’hagi servit d’inspiració.

• Ballarines, fotògrafes, pintores, investigadores, cantants, escriptores, il·lustradores, 
metgesses, educadores...  Pensa i remena. Investiga. Llegeix llibres. Al llarg de la història 
hi ha hagut moltes dones que han estat pioneres. 

 • Mira al teu voltant. De vegades, tenim a prop dones que ens inspiren. En el teu 
abecedari també hi pots incloure el nom d’una amiga, d’una àvia, d’una mare,  
d’una mestra...

• Personatges de llibres. Sí. Ho sabem, a nosaltres també ens ha passat.  De vegades 
hem llegit històries on elles, les protagonistes, ens han inspirat. També pots posar-les  
al teu abecedari.

Ho has aconseguit? 
Ara ja pots col·locar en el teu passaport lector el segell de 

EXPLORADOR/A DE LLETRES   

2A PART AVENTURA
Dues illes per recórrer a casa i passar-ho pipa llegint i fent activitats 
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Elles inspiren



L’ILLA DE L’ALTAVEU
Una illa on res queda per dir.
On homes i dones, nois i noies, nens i nenes alcen la seva veu i intercanvien  
el seus pensaments.

QUINA ÉS LA TEVA MISSIÓ EN AQUESTA ILLA?  
Has de fer d’altaveu d’un personatge femení d’un àlbum-conte-llibre. 

• Busca un llibre o àlbum on la protagonista femenina t’inspiri. Pot ser de ficció o de 
no ficció, que són aquells llibres que expliquen fets reals, com per exemple la vida d’un 
personatge que va voler canviar les coses. 

• Pensa: per què t’ha inspirat? Quin missatge t’ha transmès que t’encoratgi a voler 
canviar les coses?

• I ara, fes d’altaveu. Crea una pancarta que animi a més persones a seguir el camí  
del personatge que t’ha inspirat.

Ho has aconseguit? 
Ara ja pots col·locar en el teu passaport lector el segell de 

ALTAVEU   



BUSQUES INSPIRACIÓ? 
No et perdis aquests àlbums!



HO HAS ACONSEGUIT?  
• Imprimeix, retalla i doblega el teu passaport lector.
• Retalla els segells de les illes que has visitat i enganxa’ls al teu passaport.

PASSAPORT 
LECTOR

LES ILLES

Quatre illes per visitar
Enganxa un segell per 

 cada aventura lectora assolida

Aquest és el passaport 
lector de: 

Bitàcora dels llibres 
que més m’han agradat: 


