
COMUNITAT JOVE ON-LINE

READ ON



Read On és un projecte europeu que  està 
format per una sèrie d’activitats coordi-
nades que se centren en promocionar la 
literatura en totes les seves formes, els 

hàbits de lectura, els relats, el món digital 
i la relació autor-lector. 

El projecte pretén despertar la creativi-
tat dels joves, ampliar els seus conei-

xements, donar resposta a les seves in-
quietuds i treure el màxim partit del seu 

potencial.



En el marc d’aquest projecte s’ha posat 
en marxa el portal READ ON per activar 
una comunitat de joves lectors a nivell 

europeu. 

Aquest portal proposa diferents activitats 
als centres educatius:

BOOK REVIEWASK THE AUTHOR BOOK ADVISING

SAVE MY STORY FAN FICTION LAB

Els centres podeu escollir quines de les 5 
activitats voleu contractar.



Una oportunitat per conèixer millor l’autor/a 
que, fins al moment, només hem conegut a 
través de les seves històries! 

Espai de trobada entre autors/es i lectors/es a través d’un xat 
on-line. Una bona manera d’entrar en contacte amb autors a 
través de la conversa literàira.

COM FUNCIONA?

1/ Cada participant s’haurà de registrar prèviament a la web 
com a usuari/a. 

2/ El dia indicat l’autor/a estarà connectat online perquè durant 
dues hores les noies i els nois participants puguin fer les seves 
preguntes.

Un cop registrats, els participants també podran accedir a les 
preguntes i respostes que puguin haver fet altres autors amb 
altres participants dels altres països.

3/ Els joves catalans poden particpar també a Ask the authors 
convocats per la resta de països particpants.

ASK THE AUTHOR BOOK REVIEW BOOK ADVISING

Descoberta literària entre iguals.

Espai on els joves poden escriure ressenyes dels llibres que 
llegeixen i descobrir les lectures d’altres joves i es poden votar 
entre ells . Al portal hi trobaran ressenyes en tots els idiomes de 
la plataforma, català, castellà, anglès, portuguès i italià.

COM FUNCIONA?

1/ Cada participant s’haurà de registrar a la web com a usuari 
prèviament.  

2/ Els joves es poden connectar lliurement les vegades que 
vulguin per penjar les seves ressenyes o per descobrir i votar  
les recomanacions de joves de tota europa.

Demana consells de lectura a experts!

Al Book Advising (Assessorament de llibres), bibliotecaris i/o 
llibreters donaran consells de lectura personalitzada a tots els 
joves lectors que vulguin escriure’ls. En aquesta consultoria 
de lectura virtual, els participants poden enviar missatges i 
obtindran consells de lectura a mida. Una excel·lent manera 
de descobrir nous autors i històries i ampliar els horitzons de 
lectura dels joves.

COM FUNCIONA?

1/ Cada participant s’haurà de registrar a la web com a usuari. 

2/ Un cop registrat els joves espresenten a les consultores, tot  
destacant tres llibres que els hagin agradat  (un mínim de tres 
i un màxim de deu). Les consultes poden ser sobre qualsevol 
tipus de gènere literari.

3/ En un màxim de 48h els joves rebran resposta a la consulta. 
Si volen fer una segona consulta poden fer-ho iniciant una nova 
conversa. Poden participar-hi tantes vegades com vulguin!

4/ La consulta no serà publicada fins que les consultores res-
ponguin.

5/ La plataforma us dona accés a llegir també les consultes de 
noies i nois d’altres països. 



SAVE MY STORY

Doneu un cop de mà a l’autor per escriure la 
seva història! 

Aquest és un espai de co-creació entre l’autor/a i els partici-
pants. L’autor/a demana el parer als joves per escriure un text. 
És millor si la història es mou en una direcció o una altra? Què 
ha de fer un personatge per arribar a un punt determinat? Pas 
a pas, els joves i l’autor co- creen noves històries col.labora-
tivament.

COM FUNCIONA?

1/ Cada participant s’haurà de registrar a la web com a usuari. 

2/ L’autor/a presentarà a través de la plataforma, la seva història 
i els dubtes que té (que poden implicar personatges, trama, etc.) 
i s’inicia una discussió entre participants i autor/a  per donar 
sortida als dubtes que ell ha presentat.

3/ A llarg d’un temps determinat l’autor/a i els joves van elabo-
rant conjuntament el text fins a finalitzar-lo

4/ Es pot valorar una trobada presencial final entre l’autor i els 
joves.

5/ La plataforma us dóna accés a llegir també les consultes de 
noies i nois d’altres països. 

Crea una història a partir de l’obra d’un au-
tor/a. 

“La Fanfiction és una obra de ficció escrita per fans, prenent un text 
o un personatge com a punt de partida”. Els fans reinterpreten una 
història, un personatge, un univers de ficció ja existents, donant la seva 
interpretació personal a un contingut que els apassiona. 

Es convida als joves a llegir-se l’obra d’una autor/a i a escriure seqüe-
les i preseqüeles a partir dels perosnatges, sitaucions o accions de les 
novel.les llegides. Els joves pengen els seus escrits a la plataforma 
REAd ON i l’autor/a de les novel.les contesta a cada un dels joves per 
escrit a través de la paltaforma. Finalment els joves coneixaran en 
directe a l’autor protagonista.

COM FUNCIONA?

1 / Cada joves o grup-classe participant s’haurà de llegir un llibre de 
l’autor escollit.

2 / Un cop llegit el llibre, s’haurà d’escriure una història amb una 
longitud màxima de 20.000 caràcters (espais inclosos). No hi ha una 
longitud mínima.

3 / La història pot ser escrita en grup o de manera individual.

4 / Les històries es poden escriure en qualsevol de les sis llengües 
de el projecte Read On: anglès, espanyol, català, portuguès, noruec 
i italià.

5 / Un cop escrites, els participants han de publicar les seves històries 
al web de l’Read On. 

6 / Els participants s’hauran de registrar abans com a usuaris. 
7 / Les històries poden basar-se en qualsevol tema originat i / o 

FAN FICTION LAB

inspirat en les novel.les de l’autro/a escollit.

8 / Les històries poden ser comentades i traduïdes per altres usuaris.

9 / Per publicar, comentar i votar una història és imprescindible re-
gistrar-se.

10 / L’autor/a convidat es connectarà a la web de l’Read On per 
comentar les històries registrades.

12 / Un cop publicada, no serà possible corregir o alterar una història.

13 / No hi ha un límit per al nombre d’històries que cada usuari pot 
publicar.

14 / Les històries que no respectin les regles poden ser eliminades.

15 / Els usuaris conserven plenament els drets d’autor de les seves 
històries.

16 / Si ho desitgen, els participants poden fer servir fragments de 
les novel·les de l’autor/a convidat , però en cap cas han d’excedir 
les 100 paraules.

17 / Els participants es comprometen a no usar comercialment les 
històries publicades en Fanfiction Lab.



Tantàgora és un espai de creació, producció, difusió i innovació de les formes de promoure la 
literatura escrita i oral, popular i d’autor, en paper i digital, a través del treball amb altres disciplines 
artístiques; música, arts plàstiques, teatre, dansa, etc…que fa més de 27 anys que treballem, 
tant a Catalunya com a nivell internacional. 

Tantàgora ofereix serveis pedagògics, culturals, d’assessoria i d’edició, és promotora de diversos 
programes propis i dissenya programes a mida. Tantàgora té vocació de col·laboració amb les 
administracions públiques així com amb d’altres organitzacions socials, culturals i artístiques per 
tal de treballar pel desenvolupament dels objectius que ens són comuns, buscant en cada cas 
el marc de col·laboració ideal per obrir nous camins que permetin ampliar el camp de la difusió 
i promoció literària en la seva vessant pedagògica artístico-literària i social.

Actualment Tantàgora promou 5 programes propis i desenvolupa, dissenya i comissaria diversos 
programes per encàrrec. Tantàgora forma part del programa europeu READ ON per treballar 
el desenvolupament d’estratègies de foment dels gust lector per i amb joves. L’entitat ha esta 
reconeguda dues edicions amb el distintiu europeu EFFE ( que reconeix programes culturals 
de tot el continent per la seva programació i  el seu impacte a nivell, local, nacional i europeu )

TANTÀGORA / Associació sense ànim de lucre

CONTACTE

Elisenda Llansana
elisenda@tantagora.net


