ACTIVITATS PER A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANLLEU BBVA

P1 P2 P3 P4 P5 1r
Anem a llegir a la
biblioteca
Què podem llegir: la
Biblioteca recomana
lectures
Anem a la biblioteca!
La Biblioteca visita
l’escola bressol
Què és una biblioteca?
Anem a la biblioteca a
aprendre a trobar
llibres
Taller de cerca
d’informació: què cal
fer per redactar un bon
treball?
Préstec de lots de
llibres
Bosses de contes per
treballar la igualtat de
gènere

2n 3r

4t

5è

6è

ANEM A LLEGIR A LA BIBLIOTECA
Modalitat
Cicles destinataris
Cal tenir en compte

Objectius

Visita
Tots, des d’educació infantil a primària.
Aquesta visita s’ofereix als cursos que no poden fer el taller de
formació d’usuaris proposat per a cada cicle (recordem que els
tallers només es poden demanar una vegada per cicle). Són visites
amb poca intervenció del personal de la Biblioteca, pensades per al
gaudi lector dels nens i nenes.
• Fer una estona de lectura

Continguts

Visita a l’espai de lectura de l’àrea infantil de la Biblioteca i utilitzar
els llibres de la Biblioteca.
Metodologia
La bibliotecària rep el grup-classe i mostra on hi ha els llibres de la
seva edat. Es proposa que els nens i nenes agafin dos o tres llibres
i se’ls ensenya on els han de deixar una vegada llegits.
Opcional
El professorat pot aprofitar per buscar llibres d’una temàtica
concreta amb els alumnes i interactuar amb els infants.
Cost
Gratuït
Durada de l’activitat
1h
Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

QUÈ PODEM LLEGIR? LA BIBLIOTECA RECOMANA LECTURES
Modalitat
Cicles destinataris
Cal tenir en compte

Visita-tertúlia
Tots els cicles de primària (de 1r a 6è)
Aquesta visita s’ofereix als cursos que no poden fer el taller de
formació d’usuaris proposat per a cada cicle (recordem que els
tallers només es poden demanar una vegada per cicle).
Objectius
• Conèixer llibres seleccionats per a infants de cada edat concreta
• Conèixer il·lustradors i autors de renom de la literatura infantil
• Despertar interès pels gèneres literaris: narrativa d’intriga, de
por, d’amistat, d’amor, poesia, còmic, etc.
• Fer una estona de lectura
Continguts
Visita a l’espai de lectura de l’àrea infantil de la Biblioteca i pluja de
propostes literàries infantils agrupades temàticament o per
interessos (llibres de por, llibres d’amistat, llibres fàcils de llegir,
etc.)
Metodologia
La bibliotecària rep el grup-classe i mostra als infants on hi ha els
llibres de la seva edat. Té preparats un bon ventall de llibres (uns
25-30) triats per criteris de qualitat, temàtica, interessos dels infants,
etc.). Es remarca la importància del paper dels escriptors i
il·lustradors. Es mostren llibres en diversos formats: àlbums
il·lustrats, còmics, relats breus, narracions llargues, etc. Al final es
deixa una estona per poder llegir llibres.
Cost
Gratuït
Durada de l’activitat
1 h 30 minuts
Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

ANEM A LA BIBLIOTECA!
Modalitat
Cicles destinataris
Cal tenir en compte

Objectius

Continguts

Visita
Educació infantil (tots els cicles)
Només es farà aquesta visita un cop per cicle educatiu: l’escola
ha de decidir si vol venir a P1, P2, en el cas de les escoles bressol o
a P3, P4 o P5, a segon cicle d’EI. Els cursos que no vinguin a fer la
visita amb explicació poden demanar un dia per venir a mirar contes
(“Anem a llegir a la biblioteca”).
• Descobrir el món dels contes: contes desplegables, contes tous,
contes amb lletra, només il·lustrats, etc.
• Conèixer els hàbits a la biblioteca: mans netes, passar les pàgines
a poc a poc, conservar els llibres per als altres nens, explicar que
s’han de tornar en el termini marcat, etc.
• Aprendre a escoltar i a seguir el fil argumental d’una història:
narració d’un conte.
• Conèixer la Biblioteca Municipal.

Visita a la biblioteca amb la narració d’un conte. L’escola pot
demanar a la biblioteca que el conte que s’explica s’adapti als
continguts que s’estiguin treballant a l’escola: els colors, les formes,
contes tradicionals, etc.
Metodologia
La bibliotecària reuneix tot el grup-classe a una sala de la biblioteca.
Amb l’ajut d’un cistell de llibres explica als infants la diversa tipologia
de contes que hi ha a la biblioteca. Es parla dels hàbits a la
biblioteca i com funciona el carnet de préstec. S’acaba l’explicació
amb un conte. Tot seguit es va a la secció infantil de la biblioteca a
veure on són els llibres: els nens i nenes poden mirar-los. Es dóna
als docents un full per als pares i mares que explica que els seus fills
han anat a la biblioteca, que conté un formulari per poder fer el
carnet de préstec.
Opcional
Es pot demanar de fer visites del grup-classe amb els pares dels
infants. En aquest cas el conte triat s’adapta perquè els pares
participin en l’explicació.
Entitat
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
Cost
Gratuït
Durada de l’activitat
1 hora
Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat.
www.bibliotecamanlleu.cat

LA BIBLIOTECA VISITA L’ESCOLA BRESSOL
Modalitat
Cicles destinataris
Cal tenir en compte

Objectius

Continguts

Taller-xerrada
Primer cicle d’Educació Infantil (Escola bressol)
Només es farà una visita a cada escola bressol. S’aconsella
programar aquesta activitat fora d’horari lectiu i convidar els pares a
participar-hi.
• Descobrir el món dels contes: contes desplegables, contes tous,
contes amb lletra, només il·lustrats, etc.
• Conèixer els hàbits a la biblioteca: mans netes, passar les pàgines
a poc a poc, conservar els llibres per als altres nens, explicar que
s’han de tornar en el termini marcat, etc.
• Aprendre a escoltar i a seguir el fil argumental d’una història:
narració d’un conte.
• Explicar als pares i mares les potencialitats de la biblioteca pública
com a eina de suport educatiu i lector.
• Fer una activitat amb alumnes i pares.
• Conèixer la Biblioteca Municipal.

Què és la biblioteca? Què s’hi pot fer? L’escola pot demanar a la
biblioteca que el conte que s’explica s’adapti als continguts que
s’estiguin treballant a l’escola: els colors, les formes, contes
tradicionals, etc.
Metodologia
La bibliotecària va a l’escola bressol amb un cistell ple de llibres.
reuneix tot el grup-classe a una sala de l’escola. Amb l’ajut d’un
cistell de llibres explica als infants la diversa tipologia de contes que
hi ha a la biblioteca. Es parla dels hàbits a la biblioteca i com
funciona el carnet de préstec. S’acaba l’explicació amb un conte.
S’explica als pares com poden fer el carnet de préstec: se’ls entrega
un formulari per demanar-lo. Es convida a pares i infants a llegir i
mirar els contes que s’han portat.
Opcional
A partir d’aquesta visita es poden preparar lots de contes per llegir a
l’aula: l’Escola Bressol ha de venir a buscar-los a la Biblioteca.
S’inicia així una relació escola-biblioteca, infants-llibres.
Entitat
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
Cost
Gratuït
Durada de l’activitat
1 hora
Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

QUÈ ÉS UNA BIBLIOTECA?
Modalitat
Cicles destinataris
Cal tenir en compte

Objectius

Continguts

Taller de formació d’usuaris
Cicle inicial de primària (1r i 2n)
Només es farà aquest taller un cop per cicle educatiu: l’escola ha
de decidir si vol venir amb els de 1r o 2n. Els cursos que no vinguin a
fer la visita amb explicació poden demanar les activitats “Anem a
llegir a la Biblioteca” o “Què podem llegir?: la Biblioteca recomana
lectures”
• Aprendre que hi ha contes (llibres d’imaginació) i llibres de
coneixements.
• Conèixer els diferents suports documentals d’una biblioteca: llibres,
discos, revistes, recursos electrònics (Internet...), etc.
• Conèixer els hàbits a la biblioteca: silenci, respecte, bon ús dels
documents, retorns en el termini fixat.
• Aprendre com es poden fer el carnet.
• Gaudir de la narració d’un conte.
• Conèixer la Biblioteca Municipal.

Visita a la biblioteca amb la narració d’un conte. L’escola pot
demanar a la biblioteca que el conte que s’explica s’adapti als
continguts que s’estiguin treballant a l’escola: els castells, els
planetes, el bosc...
Metodologia
La bibliotecària reuneix tot el grup-classe a una sala de la biblioteca.
Es projecta un vídeo que explica què és una biblioteca, narrat per
nens. Es parla dels hàbits a la biblioteca a través d’unes imatges i
com funciona el carnet de préstec. Tot seguit es va una visita a tota
la biblioteca (àrea d’adults i d’infants). A l’àrea infantil, amb l’ajut d’un
cistell de llibres, s’explica als infants la diversa tipologia de
documents que hi ha a la biblioteca i se’ls indica on tenen els de la
seva edat. S’acaba l’explicació amb un conte. Els nens i nenes
tindran una estona per llegir-ne algun. Es dóna als docents un full
per als pares i mares que explica que els seus fills han anat a la
biblioteca, que conté un formulari per poder fer el carnet de préstec.
Opcional
Es poden programar visites amb l’acompanyament dels pares i
mares.
Entitat
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
Cost
Gratuït
Durada de l’activitat
1h 30 minuts
Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

ANEM A LA BIBLIOTECA A APRENDRE A TROBAR LLIBRES
Modalitat
Cicles destinataris
Cal tenir en compte

Objectius

Continguts

Taller de formació d’usuaris
Cicle mitjà de primària (3r i 4rt)
Només es farà aquest taller un cop per cicle educatiu: l’escola ha
de decidir si vol venir amb els de 3r o 4rt. Els cursos que no vinguin a
fer la visita amb explicació poden demanar les activitats “Anem a
llegir a la Biblioteca” o “Què podem llegir?: la Biblioteca recomana
lectures”
• Aprendre que els llibres estan ordenats segons una classificació i
que cal mantenir un ordre.
• Aprendre el funcionament del catàleg informatitzat a través de la
interfície infantil.
• Fer cerques de llibres al catàleg i als prestatges: per grups,
comprovar a veure qui troba primer un document.
• Recordar els hàbits de la biblioteca: silenci, treball individual o en
grups molt reduïts, respecte vers els altres usuaris...
• Recordar com es fa el carnet i les normes de préstec.
• Localitzar les lectures que tenen més èxit en el seu tram d’edat.
• Conèixer la Biblioteca Municipal.

Els llibres tenen un ordre a la biblioteca i cal aprendre quin és. Es
donen les primeres pautes sobre les parts d’un llibre, com es
busquen al catàleg i com es troben als prestatges.
Metodologia
La bibliotecària reuneix tot el grup-classe a una sala de la biblioteca.
Amb l’ajut d’un projector explica als alumnes com s’organitzen els
llibres a la biblioteca (imaginació / coneixements). Explica que per
poder-los trobar cal fer fitxes de cada llibre amb les parts més
importants del llibre: títol, autor, editorial, etc. Es demana als
alumnes que diguin llibres que han llegit per comprovar si els trobem
al catàleg. Un cop trobats, s’apunta la signatura i es va als
prestatges a trobar-los físicament. S’explica també els continguts del
portal Gènius (http://genius.diba.cat/).
Es recorda breument què s’ha de fer per tenir el carnet de la
biblioteca i els hàbits que han de tenir alumnes d’aquesta edat.
Entitat
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
Cost
Gratuït
Durada de l’activitat
1 hora 30 minuts
Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

TALLER DE CERCA D’INFORMACIÓ: QUÈ CAL FER PER REDACTAR
UN BON TREBALL?
Modalitat
Cicles destinataris
Cal tenir en compte

Taller de formació d’usuaris
Cicle superior de primària (5è i 6è)
Només es farà aquest taller un cop per cicle educatiu: l’escola ha
de decidir si vol venir amb els de 5è o 6è. Els cursos que no vinguin
a fer la visita amb explicació poden demanar les activitats “Anem a
llegir a la Biblioteca” o “Què podem llegir?: la Biblioteca recomana
lectures”
Objectius
• Aprendre a saber quins documents cal fer servir per a cada treball:
premsa, obres de referència, monografies, etc.
• Recordar les cerques al catàleg bàsiques: paraula clau, autor, títol,
matèries.
• Aprendre a fer cerques al catàleg més avançades: limitar per tipus
de documents, ampliar les cerques a altres biblioteques, etc.
• Conèixer com es pot renovar llibres des de casa.
• Explicar que no tot es troba a Internet.
• Explicar què és una bibliografia.
• Conèixer la Biblioteca Municipal.
Continguts
Qualsevol treball requereix una bona preparació de la informació. Es
donaran eines als alumnes perquè coneguin els recursos
documentals de la biblioteca.
Metodologia
La bibliotecària reuneix tot el grup-classe a una sala de la biblioteca.
Amb l’ajut d’un projector explica als alumnes les diverses tipologies
documentals i com s’organitzen a la biblioteca (imaginació /
coneixements). S’introdueix el concepte de les fonts d’informació. Es
faran exemples pràctics de cerca documental al catàleg, i s’ajudarà
els alumnes a entendre l’ordre jeràrquic del coneixement. Després
d’algunes cerques es buscaran els documents, es comprovarà
físicament el contingut d’alguns llibres que s’hauran buscat al
catàleg.
Opcional
• Tots els exemples de cerca es poden fer sobre necessitats reals
del grup-classe: si estan treballant els planetes es buscarà
informació d’aquest tema. A la classe d’informàtica de l’escola es
poden continuar les cerques de documents a través del catàleg
accessible a Internet i si es tenen dubtes es pot incentivar els
alumnes a enviar un correu electrònic a la biblioteca fent consultes.
• Aquest taller també es pot fer dirigit als equips docents de les
escoles amb l’objectiu que els mestres tinguin bones habilitats de
cerca de documents: en aquest cas la bibliotecària pot anar-lo a fer
a l’escola.
Entitat
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
Cost
Gratuït
Durada de l’activitat
1 hora 30 minuts
Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

PRÉSTEC DE LOTS DE LLIBRES
Tipologia
Cicles destinataris
Objectius

Recurs
Tots els cicles d’educació infantil i primària
• Apropar la lectura als infants
• Oferir una varietat de títols als alumnes per fer lectura a l’aula.
• Millorar l’explicació de conceptes amb el complement de tries de
llibres temàtiques.
• Oferir activitats de lectura amb pares.
• Enfortir la relació escola-biblioteca.
Continguts
Tria a demanda dels docents per cobrir diversos interessos:
Bibliografia de suport a projectes que s’estiguin treballant:
castells, pintors, etc.
Títols diversos per fer lectura a l’aula.
Lots temàtics per a activitats de l’escola: els hàbits, contes
tradicionals, sentiments, animals, etc.
Títols diversos per a tallers amb pares i mares.
Metodologia
Es fa la petició a la Biblioteca. La Biblioteca prepara el lot
aproximadament amb una setmana de temps. Els llibres s’apunten al
carnet de l’escola: l’escola ha de vetllar per la integritat del lot de
llibres. S’entrega amb el lot una llista de tots els llibres per a poderne dur un control. Si es necessiten llibres d’altres biblioteques cal
demanar-los amb més temps d’antelació. L’escola s’encarregarà
d’anar a buscar i tornar els llibres a la Biblioteca.
Observacions
• Es pot pactar amb la Biblioteca el termini de préstec dels lots: si es
tracta de llibres variats pot allargar-se tres mesos, si són llibres
temàtics, només es podran deixar durant un mes màxim.
• Si es volen demanar diversos exemplars d’un mateix llibre cal
preveure la petició amb tres mesos d’antelació i calcular que
s’hauran de llegir en un termini màxim de dos mesos. Els llibres
s’han de demanar a altres biblioteques o serveis de préstec
centralitzats i aquest servei pot tenir un cost. Demaneu-nos-en
informació.
• Si es perden llibres l’escola haurà de tornar-los a comprar.
Entitat
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
Cost
Gratuït, excepte si es demanen llibres a altres biblioteques (1,5€ per
llibre)
Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

BOSSES DE CÒNTES PER TREBALLAR LA IGUALTAT DE GÈNERE
Modalitat
Cicles destinataris
Objectius

Recurs
Tots els cicles d’educació infantil i primària
• Donar recursos als docents per poder treballar el concepte de la
igualtat de gènere a través dels contes.
• Apropar la lectura als infants
• Enfortir la relació escola-biblioteca.
Continguts
A través de la lectura d’aquests contes es poden introduir conceptes
relacionats a la igualtat de gènere als alumnes:
• Estereotips i rols masculins/femenins
• Compartir les tasques domèstiques
• Jocs no sexistes
• Diversitat familiar
• Diversitat de gèneres: homes, dones, col·lectius LGTBI.
La tria de contes s’amplia i modifica cada any.
Metodologia
La Biblioteca ha preparat amb assessorament de docents una tria de
contes adaptada a cada edat. L’escola demana les bosses per un
període de dues o tres setmanes: només es disposa d’un exemplar
de cada conte i s’hauran de fer torns entre els diversos centres.
Suggeriments de treball:
• Repartir els contes entre les diverses classes de cada nivell: com
que es treballen els mateixos contes a 1r i 2n, es poden dividir
els contes perquè els de 2n no tornin a llegir els contes de 1r.
• Es pot fer lectura en veu alta
• Es poden fer petits debats sobre el contingut dels contes
• Es pot fer que els nens i nenes creïn les seves pròpies històries
escrites, en format fotogràfic, etc., sobre aquest tema.
Opcional
Es pot demanar un reforç en la informació teòrica d’aquest tema al
SIAD de Manlleu. La tècnica d’igualtat pot oferir més documentació.
Observacions
Els llibres es deixen en préstec en períodes de dues o tres
setmanes. S’apunten al carnet de l’escola. La Biblioteca porta els
llibres al centre i el centre els ha de tornar puntualment a la
Biblioteca. Es poden demanar entre els mesos de març-juny.
Observacions
No cal que sol·liciteu aquesta activitat, ja us l’oferirem
nosaltres.
Entitat
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA /SIAD
Cost
Gratuït
Contacte: Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

