
   
    
       I un poema  de Joana Raspall:

  

 Els llibres
               

 Arrenglerats
en els prestatges
semblen soldats
o personatges

tots enrampats.
Si en prens algun
veuràs que són
una altra cosa.
Dintre la mà
seran un món
que es badarà
com una rosa.

* 

              Vine a la Biblioteca!
   
    Visita guiada a la biblioteca:
    Els llibres que tenim i com els      
    ordenem : Imaginació i coneixements.
   
    Exposicions:
    -L'Any Massagran a l'escola.
    Treball sobre el còmic dels alumnes  
     dels alumnes de C. Mitjà i C. Superior

-Llibres, contes i revistes de  fa
100 anys?O potser 50?

-I pel camí, exposicions dels 
diferents treballs realitzats pels 
alumnes amb motiu de la Festa 
Verdaguer :

   
   Els rellotges de sol.

Primavera, estiu, tardor, hivern.
Rellotges.
Ombres: Endevina qui sóc.
Ombres xineses : un conte i una 
llegenda.

   Dibuixos dels Jocs Florals.

   Escola Mossèn Cinto. Folgueroles
       Festa Verdaguer - 2011

    

                     

                    Del mural fet pels de Sisè

Vine a la Biblioteca!
T'hi espero el dia  20 de Maig.
Nens i nenes de 9 a 1 del matí.

Mares i pares d'1 del migdia a 3 de 
la tarda



                                                                                

       
          Ens plau convidar-vos a veure i 
conèixer la nostra Biblioteca.
        Aquesta Biblioteca és com és per 
l'esforç i voluntat de fer i tenir 
Biblioteca d'escola.
       Tots els llibres que hi tenim són el 
recull d'anys d'aquest treball de 
formigueta. Perquè malgrat els canvis, 
d'obres i reutilització d'aquest espai al 
llarg de la història escolar, a la 
Biblioteca hi ha hagut un treball ben fet. 
Si avui la podem mostrar amb il·lusió, és 
per aquest treball; molt individual, a 
vegades, i de col·laboració d'altres, 
entre els col·lectius que conformem 
l'escola.
       Els temps que corren no són fàcils i, 
per això mateix, ara és el moment de 
reconèixer el valor d'aquest espai i del 
fons bibliogràfic que tenim. Estimar-ho 
com a nostre i respectar-ho.
      Tots plegats ens hem de felicitar.
      Ara cal que cadascú ( alumne, pare/ 
mare, mestre) hi aportem el nostre 
granet de sorra, tot conservant-la, 
millorant-la i fent-la gran.

  

          -Què fem a la biblioteca?

− La nostra escola realitza un Pla lector 
d'animació a la lectura amb 
l'Associació Cultural Cal Llibre : Un 
cop al mes els alumnes de Primària i 
dos per trimestre els alumnes 
d'Educació Infantil, escolten contes i 
coneixen llibres nous de la mà de la 
Caro von Arend.

− Anem a la biblioteca: A llegir i mirar 
contes, llibres i revistes. També a 
escoltar i a explicar contes. A cercar 
llibres i revistes de coneixements.

− La Comissió de Biblioteca l'organitza,
cataloga els llibres i en té cura i 
l'anima amb propostes de treball per 
conèixer els autors i les seves obres.
Enguany hem conegut la poeta Joana 
Raspall i en Massagran.

− Ens relacionem amb d'altres 
biblioteques : visites al Bibliobús, a 
Can Butjosa, a la biblioteca Joan 
Triadú.

      -Què més volem fer?

− Aprendre a ser bons usuaris.
− Fer consulta i cerca per descobrir els 

coneixements que s'amaguen als 
llibres.

− Organitzar la mediateca: Catalogar , 
també, altres materials : mapes, DVD, 
CD, làmines...Dotar-la  d'ordinadors 
per poder fer cerca i consulta del 
catàleg.

− Ampliar el fons bibliogràfic.

 
    Un any més convidem les famílies a 
portar llibres per la Biblioteca.   
    El mateix dia 20 , al matí, n'és el 
moment.
    Moltes gràcies i per molts anys! 


