ELS BIBLIOTUBERS o BOOKTUBERS, UNA NOVA MOGUDA
Vols convertir-te en booktuber? Doncs només has de compartir la teva afició per la lectura i
la passió pels llibres gravant petits vídeos on hi surts fent les teves recomanacions. I això ho
pots

compartir

al

canal booktube.

(Açò

no

ho

farem

des

del

cole)

El booktube té l’origen al món anglosaxó, però rápidamente s’ha fet present a tot el món
generant una nova comunitat de crítics literaris, que escampen el plaer de llegir a través de la
xarxa.
Ara visualitzeu aquest https://www.youtube.com/watch?v=yHcZU6_2DHw
A continuació podeu ajudar una miqueta als vostres fills i filles a preparar un booktuber
seguint uns passos (els porten a la carpeta del PETIT ESCRIPTOR/A):
1-Trieu un llibre que us haja agradat molt.
2-Elaboreu un text escrit ( que incorporareu posteriorment a la carpeta de fundes) que
tinga els següents punts:
 Presentació personal: el teu nom, a quin col·legi vas, si t’agrada llegir...
 Introducció: nom del llibre, autor/a , quin tipus de llibre és: d’aventures, misteri, animals,
fantasia, humor...
 Per què el vas triar.
 Has de continuar explicant una mica de què va el llibre (però, alerta!, sense explicar el
final, que no tindria gràcia...) Per exemple: "Tracta de...", "Va de...", "Explica la història
de...", etc.
 Seguidament, donar la teva opinió. Pensa-ho una mica, busca dins teu quina impressió
t'ha fet, què has sentit... Mira de ser una mica original... No digues només:"és divertit",
sinó que mira d'explicar amb les teves paraules perquè el trobes divertit.
Vinga anima't. Quan et poses trobaràs la manera de fer-ho!
Per exemple pots escriure:
• si t’ha agradat gens/poc/una miqueta/ molt...
• si has trobat la història divertida/ avorrida/ original/ interessant...
• si t’ha fet reflexionar sobre alguna cosa que t’ha passat a tu o a algun amic teu
• si la història té alguna relació amb l’actualitat

• si t’has identificat amb el/la protagonista o si hi ha algun personatge que has
trobat especialment interessant
• si t’han vingut ganes de llegir algun altre llibre de l’autor
• podries començar així: El llibre m’ha agradat perquè…. − la part que més m’ ha
agradat és... − i la part que menys m’ha agradat és... − aquests llibre
s’assembla/no s’assembla a un altre que vaig llegir... − he llegit altres llibres com
aquest en què el protagonista..... − aquest llibre m’ha recordat...

 Finalment, pots fer la recomanació: Pense que és un llibre que heu de llegir tots els que
us agraden les històries de misteri, d’aventures… perquè … i acabar amb un petit
acomiadament.
3.-Rellegiu el text. Es tracta d’escriure un text per ser dit amb emoció.
4.-Practiqueu oralment la vostra exposició tenint en compte: seguir el guió, parlar fort i
clar, utilitzar gestos, mirar a la càmera i ensenyar el llibre que estàs recomanant.
5.-Prepareu l’escenari.
6.-Que el pare o la mare vos grave amb el mòbil ( màxim 2 minuts).
7.-Compartiu-lo amb la vostra tutora per correu electrònic o mitjançant el DRIVE.
Ací vos deixe uns quants model de Booktubers que he pogut conéixer en persona i són
autèntics comunicadors i deboradors de llibres.
OSCAR GUAL
https://www.youtube.com/watch?v=1k49BNBVJYY
https://www.youtube.com/watch?v=jtmop5JOtls
https://www.youtube.com/watch?v=Y1n13FgQGeg

MARTA BOTET Al seu blog trobaràs tots els vídeos que ha anat recomanant des de menuda
http://recomanacionsdellibres.blogspot.com.es/
https://www.youtube.com/watch?v=OTu-CUeMcYQ
https://www.youtube.com/watch?v=2qmSZc3VorY

