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LLegim… 

Tres llibres de la literatura clàssica 
universal que escollim entre tots els 
participants. 

 
 
 
 
 
 

Qui dinamitza la tertúlia 

dialògica? 

 
Professionals de l’institut dinamitzen la 
tertúlia i vetllen perquè tots els arguments 
s’exposin en un pla d’igualtat, afavorint la 
reflexió i el consens (si es dóna) sobre la 
validesa d’aquests. Alhora, vetllen perquè 
el debat se centri en el tema que pertoca, 
moderant els torns de paraules. 
 

Tertúlies dialògiques  

La tertúlia de l’Institut  Serra de 
Miramar és un grup de participació 
format tant per pares i mares, 
professorat, personal d’administració 
i serveis del centre i altres 
voluntaris/es que es reuneixen 
després de la lectura individual d’un 
llibre per tal de comentar-lo, afavorir 
la reflexió i extreure’n, conjuntament, 
les idees principals relacionades 

amb el món de l’educació.   
               

TERTÚLIES DIALÒGIQUES A L’INSTITUT SERRA DE MIRAMAR 

Quins són els principals 

objectius de les tertúlies? 
 Adquirir estratègies i aprenentatges 

per a la millora de la comunicació 
amb els fills/es. 

 Crear lligams entre els membres de 
la comunitat educativa. 

 Obrir el centre a les famílies per  
què se’l sentin més proper. 

 Afavorir la lectura per part dels 
pares i mares com a models per als 
seus fills. 

 Potenciar el diàleg entre 
pares/mares i fills/filles entorn a 
temes extrets de la lectura del llibre. 

 Potenciar l’ús de la biblioteca del 
centre i la lectura. 

 

The purpose of a holiday newsletter is to 

keep friends and family updated on the 

events in your family’s life and share 

holiday greetings across the miles. The 

holidays are a good time to tell about 

your experiences from the past year, and 

express warm wishes for the year to 

come. 

When you send a holiday newsletter, you 

can let each member of the family write 

their own articles or stories. You can also 

include family portraits, or photographs 

from family vacations. Think about what 

you would tell your family and friends if 

you could see them.  

 

 

Inscripcions: 

mail: e3010608@xtec.cat 

telf: 977 609 150 

missatge a ieduca 
 

Veniu  amb el llibre i amb 
predisposició a l’aprenentatge 

i a compartir l’experiència. 

 

Gaudeix de la tertúlia i del debat 

amb els membres de la 

comunitat educativa. 

 

T’agrada 

llegir ? 
. 

Cada quan i on ens 
reunirem? 
 
Les sessions tindran lloc a 
l’Institut Serra de Miramar 
presencialment, si és 
possible, o virtualment de les 
18.00h a les 19.30h: 
 
 1a:  dimecres, 25 de 

novembre de 2020 

 2a: dimecres, 20 de gener 
de 2021 

 3a: dimecres, 28 d’abril de 
2021 

  

INSTITUT SERRA DE MIRAMAR            https://agora.xtec.cat/insserrademiramar/tertulies-dialogiques/ 

 

 

 



Quins llibres hem llegit? 

 

1.- El Alquimista de Paulo Coelho. 

2.- Educar con inteligencia emocional de varis autors. 

3.- La princesa de Jade de Coia Valls. 

4.- La metamorfosis de F. Kafka. 

5.- Les mil i una nits de diversos autors. 

6.- L’home de la maleta de Ramon Solsona. 

7.- Creure en l’educació de Victòria Camps. 

8.- Una cullereta de café d’Ester Martí. 

9.- Vilaniu de Narcís Oller. 

10.- Bumi i Barú. Por un mundo mejor de Marta Mañes. 

11.- Un cel de plom de Carme Martí. 

12.- L’altra de Marta Rojals. 

13.- El amor en tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. 

14.- Jardí vora el mar de Mercè Rodoreda. 

15.- Les veus del Pamano de Jaume Cabré. 

16.- Dos amants com nosaltres de Laura Borràs. 

17.- La casa de los espíritus de Isabel Allende. 

18.- La amiga estupenda de Manuela Ferrante 

19.- Pilar Prim de Narcís Oller. 

20.- Nada de Carmen Laforet. 

21.- La pitjor mare del món  de Anna Manso. 

22.- Pàtria  de Fernando Aramburu 

23.- Les dones de la principal de Lluis Llach 

24.- Orgull i prejudici de Jane Austen 

25.- Los caminos del mar de Magdalena Albero 

26.- Mar i cel d’Àngel Guimerà 

27.- Cinco horas con Mario de Miguel Delibes 

28.- Feliçment, jo sóc una  dona de Maria Aurèlia Capmany 

 

 



 

             
 

 

                             
 

 

 

                   
 

 

                                        

 

  



 

 

                              
 

              
 

            


