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Des que la Covid 19 es va instal·lar en la nostra quotidiani-
tat hem experimentat molts canvis, hem hagut de reconvertir, 
reinventar, modificar, situacions , espais que fins ara ens eren 
totalment coneguts i segurs; en una paraula, s’ha trencat el 
marc estable que ens emparava, tant als professionals com 
als propis infants.

Sabem que aquest trencament ha suposat entre moltes altres 
coses, deixar d’acompanyar els nostres infants en la descoberta 
de la lectura i la literatura, en la troballa de bones històries 
plenes de personatges singulars, de situacions impensables; 
també hem hagut de deixar d’ensumar les pàgines dels llibres 
que tan els agradaven o de mirar-los als ulls mentre els expli-
càvem un relat.

El 30% de la població escolar de Catalunya no ha 
pogut tenir accés a l’atenció educativa i aquesta 
atenció, en el 70% restant, ha estat desigual. 
Sigui com sigui, la tornada a les aules al curs 
vinent, ens trobarem amb nens i nenes i joves 
necessitats de reforç en aspectes d’aprenentat-
ge lector i literari.

Des de Tantàgora us oferim un servei de reforç a la mida del 
vostre centre per atendre grups reduïts d’alumnes. En funció 
de les circumstàncies de confinament, aquests grups po-
dran ser tant presencials com on-line.

Objectius:

# Contribuir a l’assentament dels aprenentatges lectors 
bàsics per l’adquisició de les habilitats lectores, literàries 
i lingüístiques.

# Assistir de manera individualitzada a aquells alumnes 
que el centre consideri d’alta prioritat en l’aprenentatge 
lector i literari.

# Diagnosticar, d’acord amb el centre, les dificultats dels 
alumnes.

# Dissenyar un pla individualitzat per alumne.

# Executar el pla individualitzat 

Metodologia:

# El treball setmanal serà presencial o on-line amb grups 
d’alumnes no superior a quatre.

# La durada de la sessió de treball serà de 45 m.

# Hi haurà una reunió inicial amb les tutores de cada 
alumne per determinar el punt en el qual es troba, reunió 
mensual de seguiment amb la tutora.

# La tasca es coordinarà amb la família.

En cas que, a causa de les noves necessitats d’espais, els 
centres educatius, no disposin d’uns espais adequats per fer 
el reforç, es pot estudiar en cada cas quin és el lloc més adi-
ent, biblioteca pública , centre cívic, entitats culturals del barri 
o població,  equipaments esportius, museu...Seria adient que 
aquests espais sigui propers al centre educatiu per facilitar l’ac-
cés dels nois i noies.

ELSIENDA LLANSANA

Mediadora literària, formada en educació infantil i en processos 
d’acompanyament del dol. Ha treballat en escoles bressol i ha 
coordinat i acompanyat grups de dones i famílies en situació 
de vulnerabilitat. 

Forma part de l’equip de Tantàgora de de l’any 2010 i ha estat 
formada en mediació literària per Roser Ros.

EQUIP 

ROSER ROS

Doctora en pedagogia, narradora i escriptora. Premi Flos i Calcat 
1997, Premi Nacional de Cultura 2010. Presidenta de Tantà-
gora, directora literària del Flic Festival. Autora de versions de 
contes de tradició oral i de narracions pròpies. Creadora d’es-
pectacles literaris de petit format. Col·labora amb artistes de 
diversos àmbits. 

Formadora de mestres, bibliotecaris, mediadors literaris.

MAGALÍ HOMS

Dissenyadora que exerceix de gestora cultural dirigint des de 
fa 14 anys Tantàgora; dissenya i coordina els programes de 
l’entitat a nivell nacional i europeu. 

Formadora en temes de foment del gust lector, espais i literatura 
i gestió cultural.
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CONTACTE

Elisenda Llansana
elisenda@tantagora.net

www.tantagora.net

/tantagora

#tantagora 

SEGUEIX-NOS!

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. Tantàgora 
fa més de 25 anys que treballa, tant a Catalunya com 
a nivell internacional. 

Tantàgora ofereix serveis pedagògics, culturals, 
d’assessoria i d’edició  i és promotora del FLIC Festi-
val, la xarxa Escola Literària, el Laboratori de narrati-
ves digitals (LABdig) i Art & Paraula, la primera escola 
en mediació literària.

Tantàgora té vocació de col·laboració amb les ad-
ministracions públiques així com amb d’altres orga-
nitzacions 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 perme-
tin ampliar el camp de la narració en la seva vessant 
pedagògica artístico-literària i social.

http://tantagora.net/

