
 
 

Guió-RESUM Primera Sessió Seminari Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre, curs 2018-19: 

Mórad’Ebre, 21 de novembre, Biblioteca Comarcal. 

 

 

 Presentació a càrrec de Maria Josep Clua dels serveis de la Biblioteca Comarcal als nous membres del grup i 

recordatori del servei de la CEPSE: 

http://biblioteques.gencat.cat/ca/professionals/cepse/ 

 

 Primera part: 

1).Intercanvi d’inquietuds i propostes de millora dels participants al seminari. 

Objectiu més coincident a proposar: 

 Millorar la motivació de l’alumnat de cicle superiori ESO per la lectura   
 (graella adjunta per compartir i pendent de completar al llarg del seminari com Objeciu de Millora proposada per Joana Vernet) 

 

2). Consulta i ordenació del préstec vençut  a l’Epergam.  

Proposta per a fer arribar al Puntedu sobre poder consultar l’històric del préstec com a millora de    l’Epergam. 

3).Bloc de biblioteques escolars Ribera: http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/ 

amb enlaços als blocs i webs de les biblioteques dels centres. 

      Espais de referència: 

Programa Puntedu :  http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/ 

4).Anem compartint “Recomanacions lectores”:  

 Bibliocabàs. 

 Temàtica coeducativa o  inclusiva (integració discapacitats físics) 

 LIJ ebrenca. 

 Àlbums il·lustrats.  

 Il·lustradors proposats per aquest curs des del seminari: Ignasi Blach i Ferran Orta. 

 Novetats per al Butlletí de recomanacions trimestral. 

 Tria de la Revista Faristol o altres revistes de literatura infantil i juvenil (LIJ). 

 

S’anoten els títols compartits per al Butlletí de Nadal i tohom els pot fer arribar abans de finals de novembre 

@, com a novetats, col·lecions interessants o propostes lectores. 

 

Paquita Badia obsequia a cada biblioteca escolar amb el conte en anglès de la castanyera elaborat pels 

alumnes de l’escola de Rasquera: https://agora.xtec.cat/ceip-leseres/portada/sheila-the-chestnuts-seller/ 

Les biblioteques que no el tenen se n’emporten un exemplar. 

Segona part: Biblioteca Comarcal 

 

.Exposició de recomanacions i novetats de la Biblioteca Comarcal (punt de llibre)  

.Selecció de llibres sobre integració i taller, a càrrec d’Elena Grau (Llista de títols presentats “Contes 

per entendre la diversitat i la discapacitat”). 
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