
SEMINARI BIBLIOTECA ESCOLAR: INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES.
ELS ÀLBUMS I ELS LLIBRES IL.LUSTRATS.
CRP del Tarragonès. Curs 2014 - 2015.

EXPERIÈNCIA DE BIBLIOTECA ESCOLAR I LECTURA

TÍTOL DE L’EXPERIÈNCIA: DE QUÈ FA GUST LA LLUNA?

Centre:  Escola Sant Salvador
Població: Tarragona
Coordinador - responsable de la biblioteca que porta a terme l’activitat i email:
Beatriz Pérez Seara         bperez9@xtec.cat
Servei Territorial: Tarragona
Servei Educatiu: CRP del Tarragonès.

1. Contingut de l’experiència

Objectius

 Gaudir de la narració oral.
 Mantenir una actitud d'escolta atenta al llarg de la sessió.
 Participar activament en el desenvolupament de l'activitat.
 Descobrir i interpretar els valors que aporta la història.
 Saber reconstruir el conte de forma ordenada.
 Compartir preferències personals.
 Reconèixer diferents sabors.



Àmbit de la biblioteca

Organització i gestió de la biblioteca escolar
Competència lectora des de la biblioteca escolar (Saber llegir)
Competència informacional des de la biblioteca escolar (Llegir per aprendre)
El gust per la lectura des de la biblioteca escolar (Gust per llegir) X

Competències bàsiques

1. Comunicativa, lingüística i audiovisual X
2. Artística i cultural
3. Tractament de la informació i competència digital
4. Matemàtica
5. Aprendre a aprendre
6. Autonomia i iniciativa personal X
7. Coneixement i interacció amb el món físic X
8. Social i ciutadana X

Descripció de l’activitat
   
Primera sessió:

Els alumnes arriben a la Biblioteca desconeixent el títol del conte. Presento la il·lustració de la 
portada del llibre. De seguida reconeixen la lluna (és lluna plena) Giro el llibre i ensenyo la 
contraportada (és lluna en quart decreixent) Tornen a dir: és la lluna! Llavors jo dic: però no 
és igual! S'inicia una conversa a partir d'una pregunta: quan veus la lluna, com la veus? Així o 
així? Arribem, doncs, a la conclusió de que la lluna pot ser de les dues maneres. Faig una altra 
pregunta: on està el tros que li falta? En aquest moment faig la presentació del conte: ara us 
explicaré perquè a la lluna de vegades li falta un tros.
A mesura que vaig explicant el conte, vaig enganxant en la pissarra magnètica els personatges: 
la tortuga, l'elefant, la girafa, la zebra, el lleó, la guineu, el mico i el ratolí. Quan el  ratolí 
aconsegueix arribar a la lluna i tots els animals la tasten el conte no explica quin gust li troba 
cadascú. Aquí jo vaig fer la meva particular aportació. Cada vegada que un dels personatges la 
tastava feìa sortir un nen/a per treure un aliment de la bosseta. Per exemple: el ratolí li va 
trobar gust de....formatge, el lleó li va trobar gust de.... cuixa de pollastre, el mico li va trobar 
gust de... plàtan, etc. El sabor que li trovaven era d'alló que més els hi agradava a cadascún 
d'ells. Aquest senzill joc va crear molta expectació. 
Al final del conte el peix diu que no calia pujar tan amunt perquè la lluna es veu reflectida a 
l'aigua. Els hi vaig fer la demostració, vaig treure un mirall gran i vam veure com la lluna es 
reflectia.
Al llarg de tot el conte, els animals van reclamant l'ajut d'un altre per aconseguir la seva fita. 
Quan va acabar la narració del conte, els vaig preguntar com havien aconseguit els animals 
arribar a la lluna. Respostes de tot tipus: fent un castell, pujant a la muntanya....  Torno a 
preguntar: hagués pogut la tortuga tota sola? Van veure clarament que no i van dir: la van 
ajudar! Vaig incidir, doncs, en la importància d'ajudar-nos els uns als altres. Es va iniciar una 
conversa d'alló més profitosa!



Segona sessió:

Els alumnes han de refer el conte seguint l'ordre exacte d'aparició dels personatges. Tornen a 
fer servir la pissarra magnètica. En aquesta activitat han de reconstruir física i verbalment 
l'argument del conte amb l'ajut del mestre. Van dient les frases repetitives que apareixen al 
conte:   “Si t'enfiles al meu damunt, potser arribarem”, “I va cridar al....”. Per tal de no fer la 
feina  tan feixuga, el mestre pot treure els alumnes de dos en dos.

Tercera sessió:

El mestre inicia la sessió recordant alló que més li agradava a cada animal. Llavors pregunta 
als alumnes quin és el menjar que més els agrada. Respostes per a tots els gustos! Després el 
mestre ensenya als alumnes una capsa tancada. És un joc de tast. Va cridant -los per torns i 
els hi posa un antifaç. Han d'endevinar quin és el menjar que tasten.  

Activitat adreçada a:

Alumnes d'Educació Infantil-2 (P-4)

Temporització
    
Aquesta activitat forma part de les activitats dinamitzadores que la Comissió de Biblioteca 
programa cada trimestre. Concretament aquesta pertany al tercer trimestre. L'activitat es 
desenvolupa en tres sessions d'aproximadament una hora, dins de l'horari dedicat a fer 
Biblioteca.

Recursos humans
   
La responsable de la Biblioteca explica el conte en la primera sessió. El mestre tutor porta a 
terme les dues restants sessions.

Recursos externs
   Cap

Avaluació
    

 Han gaudit de la narració oral.
 Han mantingut una actitud d'escolta atenta al llarg de la sessió.
 Han participat activament en el desenvolupament de l'activitat.
 Han copsat els valors que aporta la història i han fet connexions.
 Saben reconstruir el conte de forma ordenada.
 Han expressat les seves preferències personals desinhibidament.
 Son capaços de reconèixer diferents sabors.

Observacions
  
Al llarg de la primera sessió els alumnes van estar atents i engrescats. En la segona i tercera 
sessió també van participar activament. Com amb totes les activitats dinamitzadores, la 
Biblioteca passa un full d'avaluació als mestres. Aquesta avaluació va ser força positiva, doncs 
l'activitat és prou complerta i permet treballar diverses competències. L'activitat és nova 
d'enguany però es repetirà el proper curs amb el mateix nivell.



2. Materials 

Recursos materials(1)

    
Espai: la Biblioteca escolar
Materials:
− Àlbum il·lustrat “De què fa gust la lluna?” de Michael Grejniec; Ed. Kalandraka.
− Personatges de cartolina
− Pissarra imantada
− bosseta amb aliments de plàstic (joc de cuina)
− mirall
− antifaços
− capsa amb aliments reals (galetes, avellanes, xocolata...)

Documentació i/o materials elaborats (1)

    Cap

3. Difusió de l’experiència
    Espai web o bloc
    
http://blocs.xtec.cat/bibliotecasantsalvador

Font: Programa biblioteca escolar “puntedu”. 
          Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya.

(1) Model per a les cites bibliogràfiques:
Llibre:  
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. Títol del llibre <en cursiva>. Lloc: Editorial, any, volum, p. 
529 o  529-536 o 550 p. [quan se cita tot el llibre] (Col·lecció, núm.)
Capítol de llibre:
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. “Títol del capítol”. A: COGNOM 1 OGNOM 2, Nom. Títol  
del llibre <en cursiva>. Lloc: Editorial, any, volum, p. 35-45. (Col·lecció, núm.)
Article de revista: 
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. “Títol de l’article”. Títol de la revista <en cursiva>, Lloc, 
data, número o volum o fascicle o quadern [tal com surti a la portada], p. 35-45
Informes i projectes: 
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. Títol <en cursiva>. Lloc: Editorial, any, pàg. [caldrà fer 
constar si és un document reprografiat]
Recursos electrònics:
COGNOM 1 COGNOM 2, Nom. Títol del document <en cursiva> [En línia], any.
Disponible a: <http:.........>

http://blocs.xtec.cat/bibliotecasantsalvador

