Seminari Biblioteques Escolars Ribera d’Ebre
(Experiència i fitxa presentada al Seminari de Biblioteques
curs 2014-15)

Institut-Escola 3 d’Abril. Móra la Nova
PLA DE LECTURA DE CENTRE.
PLA BIBLIOTECA ESCOLAR

ÀMBITS DEL PLEC:

GUST PER LLEGIR, COMPETÈNCIA LECTORA, COMPETÈNCIA INFORMACIONAL

“LO CABÀS VIATGER”

Títol de l’activitat:

RECOMANACIONS I INTERCANVI DE LLIBRES ENTRE ALUMNES
DE DIFERENTS ESCOLES DE LA RIBERA D’EBRE

Nivells:

Internivells-Des d’educació infantil a cicle superior de primària

Material:

Llibres de cada biblioteca escolar de diferents centres en un cabàs
amb recursos i documentació annexa.
Biblioteca Escola/ Aula
Diverses sessions durant un trimestre
Classe o Petit grup
Coordinadora de biblioteca

Espai:
Durada:
Agrupament:
Responsables:

COMPETÈNCIES BÀSIQUES :
x
x
x

c.comunicativo lingüística audiovisual
c.informacional-digital
c.social-ciutadana

x

c. conèixement i inter. l’entorn

x
x

c. aprendre a aprendre
c. autonomia i iniciativa personal

x

c.artística-cultural

Competència lectora i gust per llegir
Blog i catàleg Epergam per a cercar i comentar llibres
Compartir lectures i cooperar amb els bons hàbits en
l’ús dels llibres prestats
Els pobles de la Ribera d’Ebre per on passa el cabàs i la
tradició de la pauma a Rasquera
Ús dels llibres – Motivació lectora
Opinió personal i argumentació d’una recomanació
lectora
Les il·lustracions dels llibres i els autors literaris

OBJECTIUS GENERALS:






Gaudir amb les lectures i els llibres
Saber recomanar i compartir llibres i lectures
Exposar l’opinió personal sobre un llibre i sintetitzar-la en un breu escrit
argumentat
Utilitzar el bloc de biblioteca per a l’intercanvi d’opinions i comentaris sobre els
llibres i/o el catàleg Epergam.
Respectar el tractament dels llibres de la biblioteca i d’altres escoles

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: Estràtegies metodològiques
Proposta acordada pel Seminari de Biblioteques Escolars amb un calendari de ruta per les diferents
escoles participants i llistat de llibres del cabàs (annex)
Sessió preparatòria:

Presentació de la proposta als alumnes implicats ( nivell, lloc, número alumnes,...)
Estratègia per elaborar la tria de llibres a recomanar i deixar al cabàs
Modalitat de lectura :
Recull de comentaris o recomanacions per les altres escoles per part dels alumnes:

Motivació-Presentació quan arriba el CABÀS VIATGER:
-Presentació del bibliocabàs i la seva ruta per la Ribera d’Ebre
-Mostra d’alguns llibres especials i lectura de fragments per part del tutor o responsable de
biblioteca escolar
-Estona d’aproximació als llibres i a la seva lectura per parelles.
-Conèixer els llibres del cabàs i els seus comentaris-recomanacions, individual o en petit grup.
Sessions de lectura:
-A la biblioteca escolar o a la biblioteca d’aula, amb els llibres del cabàs escollits, cada alumne tria el
llibre que vol llegir individualment (a l’escola o a casa)
-Resposta al comentari del llibre per escrit (individual o de grup)
Deixar constància:
-Recollida dels comentaris al sobre de cada llibre
-Escrit final o recull al “Diari del cabàs”.
-Comentaris al bloc i/o Epergam per part dels xiquets.
-Mural o Cartells recordatoris de la visita del cabàs, amb rètol del llibre i alumne que més ha
agradat, o,...

AVALUACIÓ
-Seguiment de les aportacions i comentaris dels alumnes sobre les lectures recomanades.
-Interès dels nens/nenes envers els llibres dels companys i la seva responsabilitat en el seu
tractament i ús.
-Grau de participació en la descoberta del gust lector i del respecte als gustos lectors dels altres.

TEMPORITZACIÓ

Número de sessions per la tria:

DINS EL Pla Anual de Número de sessions per gaudir del bibliocabàs:
Centre i el Projecte
Curricular, PLEC

(S’organitza dins l’hora setmanal d’animació lectora a la biblio o dins
l’estona de lectura a l’aula o...)

RECURSOS HUMANS -Coordinadora de biblioteca per a motivar, organitzar sessions i guiar
(BE, professorat,

l’activitat.

famílies...)

-Tutors i tutores que participen en la presentació i lectura dels llibres del
cabàs.

RECURSOS

-Graella recull del llistat de llibres de l’escola que deixem al cabàs i guia de lectura

MATERIALS

al nostre catàleg Epergam dels nostres llibres recomanats i prestats al cabàs.

-Diari de ruta amb les aportacions de les escoles per on viatja el bibliocabàs.
-Article al Bloc de la biblioteca on recollim comentaris dels xiquets i xiquetes de
l’escola i d’altres escoles sobre els llibres del cabàs.
-Murals, cartells,... per a la difusió o recull de l’activitat
-BIBLIOCABÀS amb llibres d’altres escoles que porten un missatge

RECURSOS EXTERNS
Coordinació amb el Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre

OBSERVACIONS
S’inicia la proposta al gener del 2013 per les escoles interessades,
amb un calendari de ruta del cabàs que continua i s’amplia per al
curs 2013-14, curs 2014-15 i 2015-16. Al final del seminari de
biblioteques escolars s’avalua la seva dinàmica i es fan propostes
de millora.
Tenim 4 bibliocabassos en ruta amb uns 40 llibres per cabàs i un
cinquè per a dinamitzar el curs 2015-16.
Es recullen les activitats del centre al Diari de Ruta de cada cabàs i
al blog de les Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre.
Model: Materials de Formació Biblioteca Puntedu: http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/formacio_pla_lectura.htm
Elaboració i Assessorament : Joana Vernet, SE-CRP Ribera d’Ebre. Coordinadora del Seminari de Biblioteques
Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre, curs 2012-13, curs 2013-14, 2014-15 i 2015-16.

Annexos:
1.-Recull proposta amb la llista de llibres i participants per escola
2.-Calendari de ruta i diari del bibliocabàs
3.-Articles i fotos als blogs de les diferents biblioteques escolars i al blog del seminari:
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/bibliocabas/

