
 
 
Seminari Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre, curs1 6-17                               
 

 
  

PLA DE LECTURA DE CENTRE. PLA BIBLIOTECA ESCOLAR 
Àmbits PLEC:  GUST PER LLEGIR, COMPETÈNCIA LECTORA, COMPETÈNCIA I NFORMACIONAL 
ACTIVITAT DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR de l’ Escola de Rasquera 
 

Títol de l’activitat:     Racó de “POESIA” 
Amb les poesies aportades pels alumnes que viatjaran en una maleteta 
en préstec a casa per la lectura en família. 

Nivells: Primària 
Material: Llibres de poesia de la biblioteca escolar –Maleta poesia CRP- Produccions i 

escrits poètics dels alumnes 
Espai: Biblioteca Escolar // Biblioteca d’Aula 
Durada: Diferents sessions al llarg de tot el curs / MES DE MARÇ 
Agrupament: Individual  
Responsables: Coordinadora de biblioteca escolar // Tutor/a // Famílies 

 

COMPETÈNCIES  BÀSIQUES : 
x c.comunicativo lingüística audiovisual Competència lectora, expressió escrita, expressió oral i gust 

per llegir. / Lectura poètica-recitació 
x c.informacional-digital Exposició de poemes digitals al racó / Cerca, préstec i control 

de llibres de poesia a l’Epergam. 
x c.social-ciutadana Compartir poemes escrits i recitats. 
x c. conèixement i inter. l’entorn Ús i serveis de la biblioteca – Coneixement del món de la 

poesia, poetes, llibres i cultura popular. 
x c. aprendre a aprendre Seleccionar o reelaborar un poema per compartir amb els 

companys. 
x c. autonomia i iniciativa personal Tria i presentació de poemes. Gust per llegir i creativitat. 
x c.artística-cultural Conèixer, reproduir o il·lustrar obres poètiques. Recreacions 

literàries i plàstiques del  “Racó Poesia” 
x c. matemàtica Seguiment racó . Producció de cal·ligrames,... 

 

OBJECTIUS  GENERALS: 

� Gaudir compartint i llegint poemes. 
� Exposar un poema aportat al RACÓ DE POESIA de la biblioteca escolar. 
� Utilitzar els serveis de la biblioteca escolar: préstec, catàleg, exposicions, racons i bloc  

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:   Estràtegies metodològiques 

Organització prèvia: 
-Biblioteca ben organitzada, amb servei de préstec i cartelleres o racons ben dinamitzats. 
-Partim d’una persona responsable de la biblioteca que ha preparat l’activitat i l’organització de l’espai de la 
biblioteca amb el racó-mural RACÓ DE POESIA donant-la a conèixer a la comunitat educativa i sobretot al 
claustre, a les reunions de pares i a cada grup-classe. 
-Horari de biblioteca per a la lectura per plaer fent aportacions de poesies. 
-Acordar l’activitat al centre dins el Pla de Biblioteca-PLEC i mostrar-la als alumnes com un 
joc, però a les famílies com a formació de l’hàbit lector i el gust per la lectura. 



ABANS DE L’ACTIVITAT: 

-Exposició de l’activitat als alumnes explicant com funciona i que han de portar un poema 
creat a casa o recollit des de casa per a la biblioteca i per compartir amb els companys i 
altres famílies. 
-Relacionar l’activitat amb el treball poètic i de competència lectora a l’aula. 
-Presentar i llegir poesies de diferents tipologies i autors (poesies visuals, cal·ligrames, 
poesies digitals, poesies populars, ...) 
 
DURANT L’ACTIVITAT a l’escola: 

-RACÓ DE POESIA A LA BIBLIOTECA ESCOLAR , retolat i preparat amb algun poema 
exemple que recitarem i llegirem en veu alta, junt a algun llibre de poesies. 

-Aportació de poemes escrits a casa. Un per alumne: Pot ser un que sàpiguen, un que 
cerquin en família. Presentat a mà, a l’ordinador, il·lustrat o...LLIURE (però fomat DinA4) 

-Lectura de poemes del racó. LVA per aula a l’hora de biblioteca (mes de març). 

 
Posteriorment A casa: “COMPARTIM POEMES A CASA” 
-Préstec de la maleteta de poemes per a la lectura en família, amb recomanacions lectores. 
 
DESPRÉS DE L’ACTIVITAT: 
 
-Fer la difusió al bloc dins l’espai “Racó de poesia” de la biblioteca escolar. 

-Al final de curs, cada classe fa el recull dels seus poemes en un dossier-llibre-àlbum de poesia. 

 

 

AVALUACIÓ 

-Grau de participació en l’activitat per part de cada alumne i les famílies. 

-Qualitat del poemes aportats, creats o il·lustrats. 

-Millora del nivell lector dels alumnes en la poesia (a partir de cicle inicial) 

-Respecte i interès per les produccions escrites i expressió oral dels companys. 

 

TEMPORITZACIÓ dins el  Pla 

Anual de Centre i el Projecte Curricular, 

PLEC, Pla de Biblioteca.  

Número de sessions: Segons dinàmica de la biblioteca d’aula o 

biblioteca escolar i dins la Programació anual, una sessió de 

biblioteca a la setmana durant el segon trimestre. 

Coincidint sempre amb el mes de març, el 21 de març, Dia Mundial 

de la Poesia per a fer la lectura dels poemes. 

 

RECURSOS HUMANS 

(BE, professorat, famílies...) 

-Coordinadora de biblioteca per a motivar, organitzar sessions i guiar 

l’activitat, amb la col·laboració de les famílies per a la lectura a casa i la 

implicació de tota la comunitat educativa. 

 

RECURSOS MATERIALS 

 

 

 

-Llibres i reculls de poesia 

-Bloc de la biblioteca escolar. 

-Racó-mural-exposició RACÓ POESIA amb maleta o caixeta. 



 

 
 

RECURSOS EXTERNS -Maleta de poesia del CRP o llibres de poemes de la BC. 

 

OBSERVACIONS 

 

Aquesta activitat es pot realitzar en diferents llengües. 
 
És una activitat iniciada per ampliar el fons de poesia de la 
biblioteca escolar. 
  

Model fitxa PLEC: Materials de Formació Biblioteca Puntedu:    
http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/formacio_pla_lectura.htm 

Materials del Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre.  

Fitxa elaborada per Joana Vernet,  gener 2017:                                                                                                           

http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre 

A partir de l’activitat organitzada per Paquita Badia a la Biblioteca Escolar de Rasquera. 

 

ANNEXOS: 
 
-Recomanacions de lectura en família i compartim poesia a casa. 
 

-MODELS DE RACONS DE CENTRES: 

 

.Biblioteca de l’Escola de Rasquera 
 
Recursos i articles: 

http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/category/poesia/ 

 

-Bloc de la Biblioteca de l’Escola de Rasquera: 

http://escolarasquera.blogspot.com.es/search/label/Biblioteca 

RACÓ DE POESIA AMB LES APORTACIONS DELS ALUMNES 



           
 
ACTIVITAT ORGANITZADA PER  PAQUITA BADIA a la Biblioteca Escolar de Rasquera 
 i presentada al  Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre, gener 2017. 
 
 
 
-Recomanacions de lectura en família i compartim poesia a casa: 
 

Nota als pares/ per casa: 
 
RECOMANACIONS PER  APORTAR UN POEMA,  LLEGIR POESIA i compartir-la en família: 
 
-Buscar , crear o recollir un poema. 
-Presentar-lo en format Din-A4,  en format lliure, però entenedor. 
-Si és d’un autor o font coneguda citar-lo/la. 
-Llegir varies vegades el poema recollit en silenci i després en veu alta sol /sola a casa. 
-Buscar una estona per a llegir en família. 
-Llegir en veu alta el poema davant la família amb atenció i fent pauses. 
 
-Quan arribi la maleta de poesia en préstec amb el recull de poemes dels xiquets i xiquetes de la classe 
dedicar-hi una estona per llegir els poemes, tot respectant les aportacions dels altres i fent comentaris positius. 
 
-Respectar el material i el servei de préstec (dies marcats per al retorn). 
-Gaudir de l’activitat i de la poesia en família. 


