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3 activitats incloses en el 
programa de motivació a la

lectura “Municipi Lector” però 
que explicarem separades per la 
seva implicació de més Entitats.



• GIMCANA LITERÀRIA FAMILIAR.

• NIT DE TERROR A LA 
BIBLIOTECA. COMIAT 6È.

• OBRIR LA BIBLIOTECA UN MATÍ
A LA SETMANA NOMÉS PELS 

CENTRES EDUCATIUS.



GIMCANA LITERÀRIA FAMILIAR
• La tarda del dissabte abans de Sant Jordi.
• Les Entitats del Bruc són els controls. Preparen una 

prova relacionada amb la lectura i la seva Entitat.
• Els grups participants han d’estar formats per un 

màxim de 5 persones i un mínim de 3 a poder ser 
grups familiars.

• Les Entitats es col·loquen a la seu de la seva Entitat.
• La gimcana comença a la Biblioteca i acaba a l’Escola.
• Al finalitzar, a l’escola, l’Alcalde dona un premi a cada 

Entitat i un lot de llibres a cada grup participant.
• Per la Festa Major petita, 8 de maig, s’entreguen els 

premis que també són llibres.



Grups de participants a diferents proves: església, gegants, puntaires, 
portals de Montserrat.



NIT DE TERROR A LA BIBLIOTECA
• Al voltant d’Halloween, celebrem la nit de terror que 

serveix per acomiadar-nos dels nens/es de 6è. que 
deixen l’Escola per passar a l’Institut.

• Per la tarda els pares i mares d’aquests nens 
guarneixen la Biblioteca perquè faci el màxim de por 
possible.

• El Grup de Teatre del Bruc ja té preparada una petita 
obra de teatre per representar en diferents llocs 
emblemàtics del poble: timbaler, cementiri, Alcaldia, 
Escola Bressol, Escola, Can Casas ....

• Els nens es troben a l’Escola a les 8h. del vespre per 
començar a recórrer el poble i veure les diferents 
escenes de l’obra escollida.



• Les famílies i la gent del poble també en poden gaudir, 
sortint al carrer i seguint l’itinerari.

• Els nens van acompanyats del Tutor, del Director del 
Centre i de la Directora de la Biblioteca.

• Un cop acabada la ruta d’escenificació s’arriba a la 
Biblioteca, allà es tranquil.litzen i en un racó apropiat 
se’ls llegeixen capítols d’uns llibres que han estat 
abans  seleccionats per l’Escola i la Biblioteca. 

• Es fa tertúlia per iniciar converses entorn la lectura, 
les pors, ...... o qualsevol tema que és vol desenvolupar 
amb ells.

• Quan ja estan cansats es posen a dormir, però de 
xivarri no n’hi falta aquesta nit a la Biblioteca.



• A l’endemà al matí el grup de mares ens porta 
l’esmorzar: xocolata desfeta i  coca,  després tots a 
casa.





OBRIR LA BIBLIOTECA UN MATÍ A LA 
SETMANA NOMÉS PELS CENTRES 

EDUCATIUS.

• Els dimecres al matí de 9h. a 12,30h. obrim la 
Biblioteca pels dos Centres Educatius que tenim al 
Bruc: l’Escola Bressol i l’Escola Pública fins a 6è.

• A les 9h., una setmana uns i l’altre setmana els altres, 
P-2 i P-3 arriben a la Biblioteca de la mà dels seus 
pares, on ja els esperen els seus mestres.

• A les 10h. se’n van cap a l’Escola per venir un altre 
curs i així cada hora.

• La resta de cursos van baixant el dia i l’hora que els 
pertoca.



• L’Escola Bressol comencen a venir a P-1 quan tots ja 
caminen.

Un cop a la biblioteca treballem el què el tutor creu
necessari:

- Si han de fer un treball en concret, ells  
mateixos es busquen la informació i preparen el 
treball.

- Si fan lectura lliure, busquem llibres de lectura.
- Si fan lectura en grup, llegeixen un o dos 

capítols d’un mateix llibre i es comenta en veu alta, -
que ens vol dir l’autor, perquè el personatge reacciona 
de la manera que ho fa i no d’una altra ......

- Presentacions de llibres nous: d’un tema en 
concret, d’un autor ..........



- Activitats d’animació a la lectura.
- Padrins de lectura: 1r. amb 6è per exemple i 

també entre l’Escola Bressol i l’Escola Pública.
- Un o un parell d’ells es preparen un conte i      

l’expliquen a la resta de la classe.
- Els passem DVD’s que ens han demanat abans de 

venir.
- Es preparen entre ells diferents contes i en fan 

la representació.









MUNICIPI LECTOR

Programa de motivació a la 
lectura.

Biblioteca Municipal
“Verge de Montserrat



Objectius generals

• Aconseguir un major nivell de lectura en els nens i 
nenes del municipi. 

• Implicar a totes les entitats del municipi, així com a 
tots els ciutadans, en l’assoliment de l’objectiu 
anteriorment citat.

• Assolir un compromís ferm per part de tota la 
societat envers la lectura i el desenvolupament de la 
mateixa. 

• Formar ciutadans compromesos i responsables. 



Estructura del projecte

LECTORS / 
LECTORES

PARES I MARES

ESCOLA / CRP’sBIBLIOTECA

ADMINISTRACIÓ
LOCAL

CONSELL DE LECTURA



Què fa la biblioteca?

– Ser el pal de paller pel que fa a la difusió i gestió
del fons de la biblioteca.

– Servir de punt de consulta. 
– Ser punt de difusió i dinamització d’assessorament 

per a pares i mares. 
– Optimitzar les hores d’obertura de la biblioteca 

d’acord amb les necessitats. 
– Ser punt de trobada a tota persona lectora així

com a educadors i pares. 



Què fan els Centres Educatius?

– Dinamitzar la lectura fora de l’àmbit de l’àrea de 
llengua.

– Proposar activitats a l’entorn de la lectura. 
– Coordinar-se amb la biblioteca a fi i efecte 

d’optimitzar els recursos del poble.
– No suposa més feina, si no la que ja es fa, fer-la 

coordinadament amb altres entitats com, per 
exemple: 
• Lots temàtics
• 10 minuts de lectura diaris
• Visites a la biblioteca
• Aniversari lector…



Què fan els pares i mares?

– Prendre un compromís ferm a l’entorn de la 
lectura. 

– Formar part i participar activament de xerrades i 
col·loquis a l’entorn de la importància de la lectura. 

– Establir moments de lectura a casa.
– Participar del servei de préstec de la biblioteca i 

assistir-hi. 
– Formar part del Consell de Lectura. 



I l’Administració Local?

– Forma part del Consell de Lectura amb l’Alcalde, el 
Regidor d’Ensenyament i la Regidora de Cultura.

– Dota econòmicament el projecte per a la seva 
viabilitat.

– Es compromet a recolzar el projecte durant un 
període prou llarg com per veure’n els fruits -5 
anys-. 

– Ofereix els medis i la flexibilitat a la plantilla de la 
biblioteca per poder adequar les seves activitats a 
assolir els objectius marcats en el projecte. 



I els nens i nenes lectors/es?

• Participen activament de les activitats del projecte.
• Disposen d’assessorament i dinamització d’activitats a 

l’entorn de la lectura, ja sigui a dins o a fora del 
centre escolar.



El Consell de Lectura

• És el responsable de fer el seguiment del projecte, 
gestionar i avaluar les activitats. 

• Aquest seguiment s’efectua en reunions mensuals. 
• És format per representants de:

– Administració Municipal. Alcaldia, R. de Cultura i 
R. d’Ensenyament.

– AMPAS. 1 membre de cada Ampa
– Centres Educatius del Municipi. Directors de cada 

Centre i professionals que ells creguin convenient.
– Biblioteca. Responsable.



Imatges de les activitats del 
programa de motivació a la 

lectura  “Bruc lector”



Les maletes/motxilles viatgeres





Escola/Escola Bressol. 
El llibre preferit al penja robes





Activitats a les escoles







Sant Jordi: visita d’il·lustradors i 
escriptors







Estiu i Nadal 
Recomanacions de llibres.



Visites a biblioteques i llibreries





Visita al Saló del Llibre. Mollerussa.





Formació a pares/mares
i educadors/es



Més activitats als Centres Educatius:

- Participació en activitats de lectura –Cucafera, Cavall 
Fort, Tatano, Internet...-

- Confecció de punts de llibre
- Setmana Cultural
- Racó de cites literàries o dites populars
- Diada de Sant Jordi
- Els avis i les àvies expliquen contes
- Després de menjar llegim
- Anem a la casa del llibres



- El nostre espai a la biblioteca de casa
- Me’n vaig a dormir amb la lluna i un conte.
- Els adults també llegeixen.
• Compartim la lectura.
• Consultem les recomanacions
• Club de lectura
• Anem al teatre
• Cinema i literatura
• La revista de l’escola
• Editem un llibre.
• Prestatge d’intercanvi.
• ....................



Primers resultats:

per a la Biblioteca
1. Augment del 15% d’usuaris finals infantils i 

juvenils de la biblioteca. 
2. Augment del 23% en el préstec de llibres infantils 

i juvenils. 
3. Millora del comportament dels nens i nenes a 

l’escola i a la biblioteca: major interès per la 
lectura, major respecte pels materials i millor 
rendiment escolar. 



4.-Major cohesió social pares/mares – mestres –
biblioteca i per extensió del poble. 

5.-Identificació de diferents activitats disperses sota 
un mateix programa. 

6.-Participen més entitats del pressupost de la 
biblioteca.

7.-La Biblioteca treballa en coordinació amb els centres 
educatius i les AMPAS.

8.-Els nens/es han après a seleccionar les seves lectures.
9.-Els nens/es petits quan passen per davant de la 

Biblioteca estiren als pares i/o avis per entrar-hi.



Per a l’Escola.

1.-El conte diari no es fa de manera sistemàtica, sinó en 
funció de les necessitats i del moment.

2.-És important fer trobades de P-2 i P-3 a la biblioteca 
municipal perquè les vinculem dins del projecte 
coordinació 0-6 anys.

3.- L’activitat de 10’ de lectura agrada molt i els grans 
demanen d’augmentar-la a 20’.



4.-A més de la compra de llibres per l’aniversari o Sant 
Jordi, es valora la possibilitat de compra col·lectiva 
per la classe.

6.-A començament de curs fem la reunió conjunta amb 
tots els mestres nous per explicar-los el funcionament 
del projecte i la coordinació amb la biblioteca 
municipal i la del centre.

7.-L’activitat pícnic-lectura és vàlida per a primària, per 
a els d’educació infantil s’explica un conte i es prepara 
una activitat de natura amb el conte.

8.-La visita a l’Escola dels il.lustradors i autors molt 
interessant i productiva pels nens/es.



Selecció d’adreces de projectes i 
programes de motivació lectora

• Biblioteca de Granollers:
http://wp.granollers.cat/lablletresimatge

s/jornada-de-laboratoris/

• Col.legi de Bibliotecaris: 
http://www.cobdc.net/5JBE/conclusions-

i-propostes-de-les-5es-jornades-de-
biblioteques-escolars/



• Biblioteca del Prat de Llobregat:
http://www.biblioteca.elprat.cat/presenta

cio3_1/_5G1ICS7tAW67dY14DOg43cn
YX6Q3Vn6hGMYm-
NLXaX_i45M2hxFNsw

• Biblioteca Can Butjosa de Parets del      
Vallès

http://bibut.parets.org/catala/main.htm



• Consell Català del Llibre Infantil i 
Juvenil.

http://www.clijcat.cat/

• Universitat de Vic. 
Abadia de Montserrat.

http://www.uvic.cat/activitat/455



• Bib Botó
http://bibboto.blogspot.com.es/

• Observatori Lectura Llibre
http://www.ub.edu/obll/

• BiblioTECA-Escola del Clot
http://bibliotecaescoladelclot.jimdo.com/



• Nascuts per llegir
http://www.nascutsperllegir.org/

• Servei de Documentació de Literatura 
Infantil i Juvenil. Biblioteca Xavier Benguerel

http://bibliotecavirtual.diba.cat/detall-biblioteca/-
/journal_content/56_INSTANCE_2r6Q/347241/4
22848?p_r_p_1257239160_cids=347245&p_r_p
_-1254901832_lid=11781717

• Observatori de Lectura
• http://www.ub.edu/obll/


