ACTIVITATS PER A SECUNDÀRIA
DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANLLEU BBVA

1r ESO
Taller de cerca
d’informació
Com hem de fer una
bibliografia?
Serpent de llibres
Què podem llegir?
La cerca
d’informació per fer
un bon treball de
recerca

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r BAT

TALLER DE CERCA D’INFORMACIÓ
Modalitat
Cicles destinataris
Cal tenir en compte
Objectius

Continguts

Metodologia

Opcional

Entitat
Cost
Durada de l’activitat

Taller
ESO
Demaneu aquest taller un cop durant l’ESO, trieu vosaltres el
curs.
• Conèixer el funcionament i els serveis d’una biblioteca: com
fer-se el carnet, servei de préstec i préstec interbibliotecari,
com està organitzat el fons, tipus de documents disponibles,
com cal fer ús de l’espai i dels materials, etc.
• Aprendre el funcionament dels catàlegs de la biblioteca:
cerques bàsiques (autor, títol, matèria, paraula clau) i
avançades (per tipus de document, buidats de publicacions
periòdiques, cerques a altres catàlegs de biblioteques...).
Com utilitzar el catàleg des d’Internet i com controlar el propi
carnet de préstec des de casa.
• Introduir el concepte de bases de dades. Incidir en la idea
que no tot es troba a Internet.
• Ampliar el concepte de biblioteca en els alumnes: centre
d’informació general i local, espai d’oci, font de noves
lectures, etc.
Sovint costa trobar el que realment es necessita. La biblioteca
proporciona recursos per a arribar a la informació més
adaptada a les necessitats dels alumnes.
La bibliotecària reuneix el grup-classe a una sala de la
biblioteca. Amb l’ajut d’un projector la bibliotecària explica als
alumnes com buscar informació a través del catàleg de la
biblioteca i altres catàlegs. S’explica el concepte de bases de
dades. Es fan cerques de prova amb els alumnes: es demana
als joves que proposin temes de cerca, autors, etc. Es proposa
als alumnes de buscar a la biblioteca documents reals després
de buscar-los al catàleg.
Els professors poden demanar a la bibliotecària de preparar els
exemples sobre temes concrets que estiguin treballant a
classe: geografia, història local, literatura, etc.
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
Gratuït
1 hora 30 minuts

Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

COM HEM DE FER UNA BIBLIOGRAFIA?
Modalitat
Persones
destinatàries
Objectius

Continguts

Metodologia

Entitat
Cost
Durada de l’activitat

Taller
3r i 4rt d’ESO
• Aprendre a fer una bibliografia bàsica: com cal redactar-la,
ordenar-la, etc.
• Conèixer la diferència entre notes a peu de pàgina i
bibliografia.
La presentació acurada dels treballs augmenta la seva
valoració. Existeixen normatives internacionals bàsiques que
estableixen com s’ha de fer una bibliografia. Aquest taller
pretén acostar als alumnes aquestes normes, fer-los adonar
de les diferències de citació entre documents complets, parts
de documents, documents en paper i electrònics, etc.
La bibliotecària reuneix el grup-classe a una sala de la
biblioteca. Amb l’ajut d’un projector la bibliotecària explica als
alumnes que existeixen diversos sistemes de citació
bibliogràfica. L’explicació se centrarà en un d’aquests sistemes,
posant exemples de citació de documents prototípics:
monografies, articles de revista, documents d’Internet, pàgines
web, etc. Es parlarà també de les fonts d’informació: escrites,
orals, audiovisuals, etc.
El contingut del taller es podrà trobar al web de la Biblioteca
per a posteriors consultes.
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
Gratuït
1 hora 30 minuts

Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

SERPENT DE LLIBRES
Modalitat
Persones
destinatàries
Objectius

Taller
1r i 2n D’ESO

Continguts

Metodologia

Opcional
Entitat
Cost
Durada de l’activitat
Observacions

• Millorar el coneixement de la literatura juvenil que tenen els
nois i noies.
• Incentivar els hàbits lectors.
• Enfortir el contacte i el treball conjunt entre el centre escolar
i la biblioteca pública.
• Conèixer de primera mà on trobar lectures juvenils a la
Biblioteca.
A partir dels 12-13 anys els hàbits de lectura baixen. La
biblioteca proposa acostar la lectura a l’aula explicant els
arguments d’algunes novel·les juvenils seleccionades.
L’activitat es planteja com un complement del pla de lectura
dels centres, i requereix implicació i complicitat per part dels
docents i equips directius.
La Biblioteca amb el suport d’una dinamitzadora reunirà els
alumnes per classes i els proposarà la lectura de 3 novel·les
juvenils, un còmic i un poema. La dinamitzadora explicarà els
inicis d’aquestes lectures però no els finals, deixant en
suspens l’argument. Tots els llibres es podran demanar
després a la biblioteca i es podran demanar en préstecs. S’ha
creat un blog de l’activitat consultable a
http://serpentdellibres.blogspot.com/, que dóna la possibilitat
als joves d’interactuar llegint resums dels llibres, coneixent la
biografia dels autors, donant opinions, etc.
Si els centres volen augmentar les sessions d’animació lectora
ho hauran de costejar directament
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
La Biblioteca assumeix el cost de l’activitat.
1 hora
No cal que sol·liciteu l’activitat, ja us l’oferirem nosaltres.

Contacte: Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

QUÈ PODEM LLEGIR?
Modalitat

Taller-xerrada

Persones
destinatàries
Objectius

3r i 4rt D’ESO

Continguts
Metodologia

Opcional
Entitat
Cost
Durada de l’activitat

• Millorar el coneixement de la literatura juvenil que tenen els
nois i noies.
• Incentivar els hàbits lectors.
• Conèixer de primera mà on trobar lectures juvenils a la
Biblioteca.
Presentació de diverses novel·les juvenils i còmics com a
propostes de lectura.
La bibliotecària presenta diversos llibres, agrupant-los més o
menys per gèneres. Els llibres es trien del fons juvenil de la
biblioteca i es posen sobre una taula on tots els nois i noies
poden tocar i triar els llibres. S’estableix un diàleg amb els
alumnes sobre els seus gustos lectors.
Si els alumnes porten el carnet de la biblioteca se’ls poden
endur en préstec.
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
Gratuït.
1 hora

Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

LA CERCA D’INFORMACIÓ PER FER UN BON TREBALL DE RECERCA
Modalitat
Cicles destinataris
Objectius

Continguts

Metodologia

Observacions
Entitat
Cost
Durada de l’activitat

Taller
1r de Batxillerat.
• Conèixer què es pot trobar a la Biblioteca pública de Manlleu.
• Saber quins són els passos d’una investigació documental.
• Aprendre el funcionament del catàleg de la Biblioteca pública
• Conèixer la diversitat de fonts i fons documentals de Manlleu i
la comarca.
• Donar informació de les eines d’obtenció de documents:
préstec interbibliotecari, etc.
• Donar consells per a una bona redacció del treball
Es donaran pautes bàsiques per a l’obtenció de documentació
per fer el treball de recerca. S’explicarà la importància de
redactar una bona bibliografia. Es recordarà la necessitat de
començar la investigació bibliogràfica amb molt temps
d’antelació.
La bibliotecària explica quin tipus de documentació es pot
trobar a la biblioteca. Amb l’ajuda d’un projector es parla de les
diverses fonts documentals i com avaluar la seva pertinença.
Es demanarà als alumnes que diguin quins temes de treball
preparen i es posaran exemples de cerques per àmbits
(científic i humanístic). S’explicarà, pas per pas, com trobar
una informació al catàleg de la biblioteca, filtrant els resultats,
buscant informacions complementàries. I es donaran pistes
sobre altres centres de documentació de fora de Manlleu.
És millor separar els grups segons els interessos, ciències o
lletres, per aportar exemples concrets de la seva temàtica
Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA
Gratuït.
1 hora 30 minuts

Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA. Núria Silvestre.
Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat
www.bibliotecamanlleu.cat

