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4a. SESSIÓ SEMINARI BIBLIOTEQUES ESCOLARS RIBERA, I-E 3 d’abril de Móra la Nova: 15 de febrer 2017 
(3 HORES) 

• Intercanvi de  Recomanacions  de llibres i novetats : 
      EBRENC   /   POESIA   /  ÀLBUM IL·LUSTRAT  / o un altre TREBALLAT  
 
-Model fitxa llibre amb proposta lectora, Pastís per a enemics*, ed. Joventut, exposat per 
Imma Melendez de l’escola Lluís Viñas. I el llibre Les pomes del senyor Peabody*de l’exposició 
“Per sucar-hi pa”. 

-Lapbook de l’àlbum il·lustrat del cabàs viatger Una mare per a Owen*, ed. Serres/RBA 
treballat a l’escola de Riba-roja i exposat per Olga Casals. Recull al seu bloc :         
                  http://blocs.xtec.cat/elxot/albums-il%c2%b7lustrats/una-mare-per-a-lowen/ 
 
        *Llibres especials treballats per diferents escoles per a tractar diferents temàtiques, nivells i valors. 
 

• Bloc de Biblioteca i Biblioteca Digital:          

-Pàgina ALFIN, de competència informacional-digital a la biblioteca escolar,       publicada 
al nostre bloc  http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/alfin/ 

-Models i recursos per a construir la Biblioteca digital, des del Programa Puntedu: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/biblioteca-escolar-2-0/ 

 -Exemples d’espais de difusió virtual de la biblioteca iniciats a la Ribera: Blogs 
participatius de totes les biblioteques escolars de la Ribera, exemple: 

-Escola St. Agustí de Riba-roja: http://blocs.xtec.cat/elxot 

-Ins-Esc. 3 d’abril de Móra la Nova: http://blocs.xtec.cat/eibiblioteca/fem-cerca/ 

            (recordem de posar etiquetes i subcategories als articles o pàgines del bloc-web) 

• Biblioteca d'Aula:   Power-resum del document del Departament d'Ensenyament 
"LA BIBLIOTECA D’AULA, UNA OPORTUNITAT PER A LA LECT URA I EL 
CONEIXEMENT"  

(A càrrec de Joana Vernet, coordinadora del seminari) 

• Presentació de l’organització i activitats de la biblioteca escolar de l’Institut-Escola, 
(destacant el LLIBRE DE RECOMANACIONS) i visita als espais de Biblioteca d'Aula 
del centre, de la mà de les coordinadores de biblioteca de l’Institut-escola 3 d’Abril de 
Móra la Nova: Lucrècia Bladé i Teresa Aleu. 

Documents elaborats per Joana Vernet, a partir de l es aportacions dels 
centres, comentats i compartits en aquesta sessió: 

RACONS DE BIBLIOTECA: EBRENC, RECOMANEM, PROJECTE, POESIA. 
(FITXES PLEC de cada Racó, Pautes i enllaços enviats per @) 

(Per a posar en pràctica a cada biblioteca escolar, amb foto de cada racó al bloc, 

junt a la seva dinamització). 



• Racons de Biblioteca :  Fitxes PLEC elaborades dels RACONS DE 
BIBLIOTECA. Aportacions i aplicacions a cada centre: 

. Per al RACÓ EBRENC  ---  Graella amb foto d’ autors riberencs dins la LIJ: A. Bladé/ 
Roc Llop Convalia, Andreu Carranza / Miquel Esteve,  Laura Mur / Remei Franch,... 

Cada centre té una desena d'etiquetes, (adhesius facilitats per la Fira del Llibre Ebrenc i 
la Papereria Bassa de Móra d’Ebre)  per als llibres ebrencs presentats al Seminari que 
teniu al vostre racó ebrenc de biblioteca escolar) i caldria fer foto per a publicar-la al blog i 
fer difusió al centre ( a més de la guia a l’Epergam que cada centre actualitza) 

Article: http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/2017/02/13/raco-ebrenc-a-
les-biblioteques-escolars-de-la-ribera/               

      Centres: Escola de Rasquera, I-E 3 d’abril de Mór a la Nova,... 

. Per al RACÓ RECOMANEM --- ANNEX A LA FITXA PLEC elaborada i compartida,  
GRAELLA  de citació bibliogràfia, de comentaris i de preguntes segons Chambers: Què 
t’ha agradat? / Què t’ha sobtat? / Què has descobert? 

Centres:  Escola Pàmies de Ginestar, Escola de Rasq uera, , I-E 3 d’abril de Móra la Nova,... 

.Per al RACÓ PROJECTE  ---ANNEX A LA FITXA PLEC elaborada i compartida,  

    PAUTES DE CERCA:    

         Què cerco? / On ho cerco? i Què he trobat del que cercava -i com ho recullo-. 

                  Centres:  ZER RIBERA D’EBRE NORD,... 

.Per al RACÓ DE POESIA --- propera fitxa PLEC, amb les vostres aportacions.  

                         (Compartim rètols, pautes, llibres i recursos )  

                         Centres: Biblioteca Escola de Rasquera,... 

• Visita a l'Exposició Itinerant de LIJ "De l'ABC a l'SMS" exposada al centre, que va per 
les biblioteques escolars riberenques, segons calendari de ruta.  Llibres destacats i 
activitats als centres per on ha passat (ZER Ribera d’Ebre Nord). 

 

Documents i recursos a consultar – imprimir i tenir a mà, dins el Pla de Biblioteca 
i el Pla Lector de centre,  per poder compartir a la comissió de biblioteca i al claustre: 
-Document en xarxa de Biblioteca d'Aula  publicat pel Programa Puntedu, a: 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/biblioteca/organitzacio/documents/bib_aula_marc_2016_web.pdf 
 
 
-Recull i publicació de les FITXES DEL PLEC i RACONS DE BIBLIOTECA  al bloc del 
Seminari : blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre 
 
 

Joana Vernet, febrer 2017. 
jvernet@xtec.cat 


