
ESCOLA GINESTA
MATADEPERA



 HISTÒRIA DE LA NOSTRA BIBLIOTECA:
 a) Context escolar
 b) Activitats per fomentar el gust de la lectura 

al voltant de:
 -Els nostres personatges: el Jordi Ginesta i l’Agnès 

Pi.
 -El Servei de Préstec i els Bons Lectors i lectores
 -Les bosses viatgeres
 -Les biblioteques d’aula
 -El Pla Lector: el treball a les aules
 -El Club de Lectura





-Els nostres personatges: el Jordi Ginesta i 
l’Agnès Pi:

.Com van néixer? Per què?

.Activitats relacionades amb el foment de la 
lectura: el conte, caràcter màgic.

.Conviden als nens i nenes a venir a la 
biblioteca.

.Recomanen llibres i els deixen.

.Són presents als documents relacionats amb la 
biblioteca: punts de llibre, diplomes...



Jordi Ginesta Agnès Pi



L’Agnès llegeix a 
qualsevol lloc!! Viuen a la biblioteca



 -El Servei de Préstec i els Bons Lectors i 
Lectores:

 .Alumnat d’Educació Infantil: bosses viatgeres 
 .Alumnat de Cicle Inicial: en horari lectiu
 .Alumnat de C. Mitjà i Superior: hora 

d’esbarjo
 .Préstec d’aula
 .Préstec derivat de les activitats del Pla Lector
 .Préstec als adults: Club Lectura Adults



Busquen i remenen Llegeixen i consulten



 .Les llistes dels Bons Lectors i Lectores:
 -Es confeccionen a partir del nombre de 

llibres deixats en préstec a cada alumne.
 -Es tanca el termini una setmana abans de 

Sant Jordi.
 -S’exposen les llistes a la biblioteca amb els 

noms dels nens i nenes per nivells.
 -El dia de Sant Jordi se’ls reconeix 

públicament amb un diploma, un llibre i un 
punt de llibre (editat cada Sant Jordi).



 .El Pla Lector: el treball a les aules:
 -Objectius: què volem aconseguir?
 a) Biblioteca i currículum
 b) Biblioteca=eina indispensable
 c) Gust per la lectura fora del préstec
 -Horari i organització: com?
 a) Bibliotecària porta les activitats decidides 

prèviament a cada Cicle
 b) Sessió fixa a l’horari per cada classe
 c) Avaluable dins de l’àrea pactada



Llegim i fem poesia a C. 
Superior

Consultem llibres de 
poesia



Expliquem contes de por Els nens també 
n’expliquen



Busquem informació 
sobre la reproducció

Omplim una fitxa amb la 
informació trobada



Mirem contes a P5 Ens agrada compartir-los 





 .El Club de Lectura:
 -Activitat organitzada per els tres centres públics 

del poble: Escola Ginesta, Escola Torredemer, IES 
Matadepera.

 -L’alumnat de sisè hi participa de forma voluntària
 -Es llegeix el mateix llibre(s).
 -Es realitza una trobada a la biblioteca.
 -Es realitza una activitat lúdica (sortida, 

pel·lícula...) en relació a la lectura.
 -L’alumnat es recomana llibres
 -L’activitat dura un trimestre.



Primer Club de Lectura: 
trobada a la biblioteca

Primer Club de Lectura: obres 
d’en Carlos Ruiz Zafón



Primer Club de Lectura: Ruta 
Literària per Barcelona

Primer Club de Lectura: Ruta 
l’Ombra del Vent



Segon Club de Lectura: 
l’entrada és una cova!

Obra llegida: l’Hòbbit, d’en 
Tolkien



Ambientació sobre 
l’autor

Els nois i noies es 
recomanen llibres



 Un lloc per gaudir
 Un lloc per aprendre
 Un lloc per compartir

 Un lloc per estimar els llibres
 Un lloc on buscar

 Un lloc per informar-te
 Un lloc per créixer
 Un lloc per viure

 Un lloc per somiar


