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Recursos de lectura al CRP de l’Anoia – Curs 2012-2 013 

1. Seminari de Biblioteca Escolar 
Seminari de responsables de Biblioteca Escolar, coordinat per una mestra amb 
llarga experiència, dins el pla de formació de zona. Serveix com a punt d’intercanvi 
d’informació i elaboren material, en aquests moments estan acabant les dues 
maletes de poesia, una per a educació infantil i cicle inicial i l’altra per a cicle mitjà i 
superior. 
 
 

2. Maleta Còmics Primària 
El contingut de la maleta està pensat per llegir còmics a l’aula o a la biblioteca del 
centre. Molts dels còmics poden servir per treballar valors, història, art…, però la 
maleta està feta pensant en gaudir de la lectura del còmic. 
Les maletes tenen un bloc on els alumnes poden fer-hi comentaris sobre cada un 
dels còmics llegits. 
Conté 40 còmics de temàtica molt variada en una maleta. 
Nivell: Cicle Superior d’Educació Primària. 
http://blocs.xtec.cat/comicsanoiaprimaria/ 
 
 

3. Maleta Còmics Secundària 
El contingut de la maleta està pensat per llegir còmics a l’aula o a la biblioteca del 
centre. Molts dels còmics poden servir per treballar valors, història, art…, però la 
maleta està feta pensant en gaudir de la lectura del còmic. 
Les maletes tenen un bloc on els alumnes poden fer-hi comentaris sobre cada un 
dels còmics llegits. 
Conté 54 còmics de temàtica molt variada en dues maletes. 
Nivell: Educació Secundària. 
http://blocs.xtec.cat/comicsanoiasecundaria/ 
 
 

4. Minibiblioteca ACALI 
Col·lecció de més 200 llibres de lectura a disposició dels centres educatius d’infantil 
i primària, seleccionats per l’ACALI i el Departament d’Ensenyament. 
Els mestres poden fer-ne una tria i emportar-se’ls al centre en una, dues, tres o 
quatre maletes, amb capacitat d’uns quaranta llibres a cada una. 
Nivell: Educació Infantil i Primària. 

Minibiblioteca: 100 per llegir! 50 per als petits!  
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5. Lectures en Anglès: Primària 

Contes de gran format per llegir en anglès. 
 
 

6. Lectures en Anglès 
Lectures graduades de diferents nivells  
 
 

7. Lectures de contingut AICLE en Anglès 
Llibres de consulta per treballar l’àrea de Ciències Naturals el anglès. 
 
 

8. Lectures en Francès: Secundària 
12 llibres de lectures graduades en francès. 
Nivell: Educació Secundària. 
 
 

9. Maleta de poesia pels petits de l’escola 
Maleta amb llibres de poesia per llegir-los a l’aula o a la biblioteca escolar, triats 
especialment per a l’alumnat d’educació infantil i cicle inicial de l’escola. 
Conté 35 llibres amb il·lustracions. 
Aquesta maleta estarà disponible a partir del 3r trimestre del curs 2012-2013. 
Està previst preparar un bloc amb material i recursos per al professorat. 
Nivell: Educació Infantil i Cicle Inicial de Primària. 
 
 

10. Maleta de poesia pels grans de l’escola 
Maleta amb llibres de poesia per llegir-los a l’aula o a la biblioteca escolar, triats 
especialment per a l’alumnat de cicle mitjà i Superior de Primària. 
Conté 35 llibres amb o sense il·lustracions. 
Aquesta maleta estarà disponible a partir del 3r trimestre del curs 2012-2013. 
Està previst preparar un bloc amb material i recursos per al professorat. 
Nivell: Cicle Mitjà i Superior de Primària. 
 
 
 
 


