
EL GRIPAU ESTANISLAU I ALTRES POEMES.   (Llibre de la Fira del Llibre Ebrenc, maig 2017.) 

 

 
 
Autora:  

Monste Boldú, mestra i poetesa ebrenca. 

 
 
 
 
Editorial: 
http://www.onadaedicions.com/producte/el-gripau-estanislau/ 
2017 

 

Propostes de les escoles participants al Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera, curs 2017-18: 

 Esc.St. Agustí de Riba-roja: QUI VIU A L’HERBA? Projecte d’educació infantil i tria d’un poema i  un 

animal a cada cicle de primària. Treball del text poètic i del text instructiu en el disseny de papiroflèxia. 

Poemes en anglès al cicle superior. 

 Esc. Marcel·lí Domingo de Tivissa: Lectura de poemes en veu alta a la ràdio i a la BE. 

 Esc. de Rasquera: Treball de plàstica-papiroflèxia i Dia de la poesia al març des de la BE. 

 Esc. Antoni Nat de Benissanet: Mes de març, poesies. 

 Esc. Roc Llop i Convalia de Miravet: Presentació del llibre i de les autores en un power per fer un tast. 

Estudi del llibre (portada, contraportada, il·lustracions,...). Mural amb poemes. 

 Esc. Lluís Viñas de Móra d’Ebre: Al cicle inicial poema del gripau amb lletra lligada i cartolines amb 

vocabulari d’aquest poema a la BE. Cerca d’un llibre de coneixements sobre l’animal real a la BE. 

 IE 3 d’abril de Móra la Nova: Tallers tipus “Laboratoris de lectura” amb construcció de poemes a partir 

dels fragments, cerca de bibliografia d’altres poemes d’animals, plàstica-collage dels animals dels 

poemes, treball del vocabulari i descripció de l’animal de cada poema,... 

Altres propostes suggerides: 

 Elaboració del vídeo amb la lectura del poema del gripau i un muntatge tipus “Una mà de contes”. 

 Presentació del llibre per part dels alumnes de cicle mitjà o superior i gravació enllaçada a un codi QR. 

 Cerca d’informació de l’escriptora ebrenca i de l’edició del llibre. 

Exposició i catalogació des de cada biblioteca escolar: 

Totes les biblioteques escolars tenen exposat el llibre en el racó de LIJ ebrenca o de novetats de la BE, l’han 

catalogat a l’Epergam i el tenen recomanat o faran la recomanació al centre (claustre o comissió de biblioteca).  

          Coordinació: Joana Vernet, Seminari de biblioteques escolars. SE-CRP Ribera d’Ebre. 

15 de Novembre2017. 
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