
 
 
Seminari Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre                                
 

 
PLA DE LECTURA DE CENTRE. PLA BIBLIOTECA ESCOLAR 
Àmbits PLEC:  GUST PER LLEGIR, COMPETÈNCIA LECTORA, COMPETÈNCIA INFORMACIONAL 

Títol de l’activitat:      RACÓ LIJ EBRENCA 
Llibres de literatura infantil i juvenil riberencs-ebrencs/ Contes d’autors ebrencs 
 

Nivells: Per a tots els nivells educatius 
Material: Llibres de LIJ ebrenca / Contes riberencs 
Espai: Racó de Biblioteca Escolar o  BA 
Durada: Una sessió de presentació dels contes o lectures del racó segons novetats, 

visita autor, recomanacions, commemoracions, ...programades prèvioment. 
Agrupament: Grup Classe o grup  Cicle 
Responsables: Coordinador/a de Biblioteca escolar- Tutors/es 

 

COMPETÈNCIES  BÀSIQUES : 
x c.comunicativo lingüística audiovisual Competència lectora i gust per llegir. Competència 

comunicativa i expressió oral.  
x c.informacional-digital Competència digital, cerques, catàleg de la biblio i blog o web 

de l’autora o dels llibres – Resums, murals, comentaris digitals, 

fitxes de treball,... 
x c.social-ciutadana Compartir opinions i recomanacions lectures i llibres- Hàbits de 

convivència i relació social –  
x c. conèixement i inter. l’entorn Ús i serveis de la biblioteca – Cultura riberenca, ebrenca. 
x c. aprendre a aprendre Cerca d’autors, de llibres, de temàtiques,... 
x c. autonomia i iniciativa personal Tria de llibres i lectures, gust i hàbit lector 
x c.artística-cultural Conèixer autors/es i obres de LIJ riberenca 

 

OBJECTIUS  GENERALS: 

 Conèixer obres d’escriptors, il·lustradors i autors propers, dins la literatura 
infantil riberenca i ebrenca.  

 Saber cercar un llibre i respectar el tractament dels llibres a la biblioteca.  
 Gaudir amb les lectures recomanades o proposades al racó ebrenc. 
 Reconèixer el distintiu-logo de llibre ebrenc. 
 Compartir llibres i lectures amb els companys. 
 Exposar oralment l’opinió personal i participar en una conversa literària. 
 Utilitzar el blog de biblioteca per a l’intercanvi d’opinions i comentaris sobre els 

llibres, respectant les diferents opinions. 
 Conèixer els serveis i organització de la biblioteca escolar,  l’ús del catàleg 

Epergam per a fer cerques de llibres i saber localitzar-los de la biblioteca. 
 
 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:   Estràtegies metodològiques 

Organització prèvia: 
-Tenim catalogats els llibres a l’Epergam amb la paraula clau : LIJ/ EBRENC / RIBERENC dins el camp 
<matèria> i al <camp lliure> posar RACÓ EBRENC. Podem també marcar la seva localització al camp 
<Signatura> CL EBRE per ubicar-los dins la Col·lecció Local. A més d’una GUIA A L’EPERGAM enllaçada al 



blog-web de la biblio. 
-Disposar de la llista de llibres ebrencs, guia de lectura d’autors ebrencs-riberencs interessants per als nostres 
alumnes. 
-Etiquetar cada llibre amb el distintiu- LOGO “LLIBRE EBRENC”. Etiqueta adjunta a l’annex per a la coberta del 
llibre. 
-Tenim ben organitzat el racó o prestatge de la biblioteca de l’escola amb les obres riberenques-ebrenques. Un 
cartell distintiu ens ajuda a visualitzar fàcilment l’espai i podem completar l’exposició amb un mapa de la Ribera 
d’Ebre o de les Terres de l’Ebre o... 
-Partim d’una persona responsable de la biblioteca, comissió de biblioteca i tutors dels alumnes que coneixen 
aquestes obres. Sinó caldrà donar-les a conèixer periòdicament quan es vagi actualitzant l’exposició amb 
novetats. 
-Potenciar i facilitar la lectura d’aquests llibres a la biblioteca escolar i a la biblioteca d’aula mitjançant una 
planificació prèvia. 
-Disposar dels exemplars necessaris del llibre que anem a llegir o presentar a un grup- classe mitjançant el 
préstec a la Biblioteca Pública o CRP. 
 
PROPOSTES D’ACTIVITATS A PARTIR DEL RACÓ LIJ EBRE: 

-PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE: Pot ser el mestre o de part d’un alumne o petit grup 
d’alumnes (ajudants de biblioteca) a la classe o cursos més baixos de l’escola. 
 
 
-REALITZAR CERQUES, proposant diferents tipus de cerca per a conèixer autors, títols, 
temàtiques,...al catàleg Epergam, a la biblioteca, al racó ebrenc, a diferents editorials o 
webs proposades de LIJ. 
 
 
-LLEGIR  LLIBRES EBRENCS a cada cicle i cada curs escolar:  Col·lecció de llibres o 
lectures que formen part de qualsevol activitat lectora programada (apadrinament lector, 
LVA, préstecs a casa, cabàs viatger, recomanacions, ...) o llibres de temàtica ebrenca (riu, 
paisatge, territori, història,...) 
 
 
-FER DIFUSIÓ D’AQUESTES LECTURES: Compartir les recomanacions i presentacions al 
blog, murals, cartelleres,.... fent visible aquest racó ebrenc al centre i a la BA. 
 
PROPOSTES COMPLEMENTÀRIES: 

-Decàleg del llibre ebrenc: http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/page/3/ i Visita a la 

FIRA DEL LLIBRE EBRENC que es realitza a Móra d’Ebre a finals de maig-principi de juny de cada 
any junt a Litterarum. 

-Es pot enllaçar amb la visita d’autor convidat. 

-Pot servir com espai motivador o complementari al treball de l’obra o la vida d’un escriptor ebrenc-

riberenc (ARTUR BLADÉ i DESUMVILA, ROC LLOP i CONVALIA, ...) 

 

-Es pot ampliar aquesta col·lecció-exposició amb els llibres de temàtica ebrenca, sobre el riu, natura 

riberenca, espais ebrencs,...i publicacions locals o del territori proper. Així com amb treballs escolars 

o reculls d’articles de publicacions properes. 

 

-Es pot aprofitar per a treballar el llenguatge, les paraules del nostre poble, la parla ebrenca, les 

expressions populars o el català occidental. Destacant frases, paraules locals,...i fent comparacions. 

http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/page/3/


 

AVALUACIÓ 

-Actualització del racó dins la BE. 

-Utilitat dels llibres al centre (número de prèstecs, de lectures o d’activitats on s’utilitzen) 

-Grau de satisfacció i implicació de la comunitat educativa (alumnes, famílies, cicles,...) 

 

TEMPORITZACIÓ dins el  Pla 

Anual de Centre i el Projecte Curricular, 

PLEC, Pla de Biblioteca. 

Número de sessions: mínim una a cada curs i nivell educatiu. 

 

RECURSOS HUMANS 

(BE, professorat, famílies...) 

-Coordinadora de biblioteca per a motivar i actualitzar el racó. 

-Tutors/es 

-Famílies per a noves recomanacions i estones de lectura a casa. 

 

RECURSOS MATERIALS 

 

 

 

 

-Llibres ebrencs (llista adjunta de LIJ ebrenca-riberenca) 

-Etiquetes del distintiu “LLIBRE EBRENC” (annex) 

-Publicacions escolars pròpies o articles o reculls locals per ampliar 

l’exposició de llibres i les propostes lectores. 

-Blog de la biblioteca escolar per comentaris i recomanacions. 

-Mural o Racó-exposició. 

-Catàleg Epergam per fer la cerca i consulta dels llibres o deixar 

comentaris. 

 
 

RECURSOS EXTERNS -Exemplars de llibres ebrencs d’altres biblioteques, CRP... 

 

OBSERVACIONS 

 

Cada curs escolar caldria actualitzar el fons de la biblioteca 
relacionat amb el racó ebrenc, ja sigui amb nous llibres o bé amb 
escrits recollits pels propis alumnes, famílies o publicacions-articles 
d’entitats culturals properes sobre contes, llegendes, narracions de 
l’entorn pròxim i d’autors propers. 
 

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.. Elaborat per Joana Vernet,  gener 2017. 

                                                                                                                   http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre 

 

ANNEXOS: 

 

-Etiqueta LOGO “llibre ebrenc” adhesiva . ( o Full per impressió annexat) 

 
 
-Blog Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre, pàgina de LLIBRES RIBERENCS DE LITERATURA INFANITL I 
JUVENIL (LIJ), llistat de títols i  autors de LIJ riberencs-ebrencs que es va actualitzant : 
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/lij-ebre/ 
 

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/formacio_pla_lectura.htm
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/lij-ebre/


-ENLLAÇ AL BLOG DE CADA CENTRE amb aquest espai o  article dels llibres (amb comentaris o recull 
fotogràfic) que inclou l’enllaç a la GUIA EPERGAM dels llibres ebrencs o de LIJ riberenca del centre. 
 
-Model de cartell del RACÓ EBRENC a la Biblioteca Escolar i a la Biblioteca d’Aula. (fotos dels centres) 
 
-Guia llibres ebrencs dins la Literatura Infantil: 
Destacant els autors/es riberenques, ebrenques presentades al Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera 
els cursos 2015-16, 2016-17,... : 
 
LITERATURA RIBERENCA INFANTIL I JUVENIL presentada o comentada: * 
 

AMBRÓS,M.Lourdes; PUBILL, Biel. La Meletxa Polina. Ajuntament d’Ascó, 

1998. ISBN 8492261609 CL 849.9-3"19" AMB 

FRANCH, Remei. Contes de Marta i Arnau. Edicions del Pirata, 2011 ISBN 

8496569365 I2 FRA 

FRANCH, Remei. Els gats de la Clara. Bobalà, 2004 

FRANCH, Remei. El diable vermell. Edicions del Pirata, 2011. ISBN 9788496569867 

FRANQUET, J.M.; ALFONSO, Jordi. La Nana de la Sara: cançó del bressol. 
Onada, 2011. ISBN 9788415221111 I2 FRA 

MONTAÑA, Laura. Què fa la Cèlia?: les cançons del dia a dia. Ajuntament 

d’Ascó: Lo Llaüt, 2011 ISBN 9788461576418 CL I1 MON 

MUR CERVELLÓ, Laura. Lola, la fada de l’escola. Edicions del Pirata, 2012. 

ISBN 9788494009310 I2 MUR 

MUR CERVELLÓ, Laura. La cova del silur. Aeditors, 2007 ISBN9788493574062 I3 MUR 

DURAN, G.; ORTA, Ferran. En Guillem i l’home dels nassos. El Gegant 

edicions, 2014 ISBN 9788494207730 CL I1 DUR (=Flix, un poble de nassos) 

VEÀ VILA, Sílvia. La Pansa Esperança. Ajuntament de Vinebre, 2014. I 663.2 

 

LIJ ebrenca presentada o comentada: * 
ARASA, Cinta. Comença la tardor. Barcanova, 2014. ISBN 9788448933616 (I1 ARA) 

ARASA, Cinta. Ha arribat la primavera. Barcanova, 2014. ISBN9788448930707  (I1 ARA) 

ARASA, Cinta. Ja som a l’hivern. Barcanova, 2013. ISBN 9788448932787 (I1 ARA) 

ARASA, Cinta. La lluna és dolça, Ahmed. Cadí, 2013. 9788447440849 I2 (I1 ARA) 

ARASA, Cinta; BLANCH, Ignasi. Missió Trobairitz. Animallibres, 2013. ISBN 

9788415095934  (I3 ARA) 
BESOLÍ, Olga i Ester. Muniatto i la màquina del temps. Onada, 2014. ISBN 

9788496623996  (I1 BES) 

BESOLÍ, Olga i Ester. Muniatto va a la festa de la sega. Onada, 2014. ISBN 

9788415896586  (I1 BES) 
BESOLÍ, Olga i Ester. El paraigua de Muniatto. Onada, 2010. ISBN 

9788496623828  (I1 BES) 
BESOLÍ, Olga i Ester. El Sant Jordi de Muniatto. Onada, 2103. ISBN 

9788415221869  (I1 BES) 

BLANCH, Ignasi. Divuit poemes de Nadal i un Cap d’Any. Mediterrània, 2013. 

ISBN 9788499792422 I 849.9-1”19”  (P ) 
BLANCH, Ignasi. Biel , què et passa? AHIDA, 2009. ISBN 9788461359110  (I2 TOM) 

BLANCH, Ignasi. 1714. La Galera, 2013. ISBN 9788424648251 (I3 / 946.71 SIE)Àlbum il·lustr. 

MULET, Cinta. Aigua dolça: poesies per a xiquets. Arola, 2008. ISBN 

9788496639935  (P) 

RAMON, Estrella. La bruixeta fa bondat. Cadí, 2007. ISBN 9788447411030 (I1 RAM) 

RAMON, Estrella. La bugada del cel. Edicions del Pirata, 2008. ISBN 

9788496569546 (I2 RAM) 
RAMON, Estrella. Posa fil a l’agulla. Cadí, 2013 ISBN 9788447440795  (I1 RAM) 

RAMON, Estrella. La Pota de Pepín Pip. Edicions El Bullent, 2007. ISBN 

9788489663039  (I1 RAM) 
RAMON, Estrella. Ptolomeu, el cuinetes. La Galera, 1995. ISBN 8424682025 (I3 RAM) 

RAMON, Estrella. Qui ets, Marina? Baula, 2007. ISBN 9788447916962  - JN(RAM)QUI 

RAMON, Estrella. Rata Robinata, pèls de tomata. Baula, 1995 ISBN 8447903389  (I3 RAM) 

RAMON, Estrella. Rebigots. Cruïlla, 1997. ISBN 8482863061   (I2 RAM) 

 



 

+ anglès 

+ Grup La Deriva 

 

 

PUBLICACIONS ESCOLARS COMPARTIDES: * 

 

.Revistes escolars periòdiques 

.Conte “La Nana Clotxa” 

.MN 

 

ALTRES PUBLICACIONS: * 

.Reculls del CERE 

.Revistes culturals locals dels diferents pobles de la Ribera 

-Webs de Literatura Ebrenca i Associació d’Escriptors 

 

 

CONTACTES I ENLLAÇOS ALS AUTORS EBRENCS per adquisicions i presentacions dels 

llibres: * 

-Edicions el Pirata facilita un exemplar gratuït de les obres publicades seves d’aquestes 

autores:       http://www.edicionsdelpirata.cat/ 

 

-L’Ajuntament de Vinebre i l’Ajuntament d’Ascó faciliten un exemplar dels llibres publicats. 

 

-Els contactes de les nostres autores riberenques per a presentar els seus llibres: 

Remei Franch - rfranch@tinet.org 

Laura Mur - lmur2@xtec.cat 

Sílvia Vea - silvia.vea@urv.cat 

 
-Pel conte de La Meletxa Polina cal adreçar-se a l’autor Biel Pubill, professor de l’Institut de Flix 

     gpubill@xtec.cat 

 

-Il.lustradors realitzen tallers: 

.L’il.lustrador de Riba-roja, Ferran Orta: http://ferranorta.blogspot.com.es/ 

.L’il.lustrador de Móra d’Ebre, Jordi Alfonso 

http://www.onadaedicions.com/vmchk/imagina/la-nana-de-sara 

.La il.lustradora del Conte de La Nana Clotxa de l’escola de Riba-roja, Isabel  

 

-La papereria-llibreria Bassa de Mórad’Ebre també col.labora amb la Fira del Llibre Ebrenc i 

posa a la venda aquests llibres o també a altres llibreries properes. Facilitant etiquetes “Llibre 

ebrenc”, col·laborant amb el Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre. Sergi Bassa 

forma part de la representació del Gremi de Llibreters de les Terres de L’Ebre a Catalunya. 

 

-Per a contactar amb altres autors ebrencs: 

ARASA, Cinta. cinta.arasa@gmail.com 

BESOLÍ, Olga i Ester. http://relatosbesoli.blogspot.com.es/ (Contacontes) 

BLANCH, Ignasi. (Taller d’il.lustracions). http://www.ignasiblanch.cat/ 

MULET, Cinta. https://www.facebook.com/mcinta.muletgrau?fref=ts 
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/index-d-autors/item/mulet-grau-cinta 

RAMON, Estrella. estrella@tinet.org      https://estrellaramon.wordpress.com/ 

 

 

jvernet@xtec.cat Joana Vernet, febrer 2017. 

Seminari de Biblioteques Escolars Ribera, CURS 2016-17. 

 

 

 

*Anirem actualitzant aquests llistats amb les aportacions dels centres, llibrerires, editorials i  

biblioteques properes. Així com l’apartat del blog referent a la LIJ EBRENCA: 

http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/lij-ebre/ 
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