12a Jornada de Biblioteques Escolars de Girona
LA PROMOCIÓ LECTORA DES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR
17/10/2017. Biblioteca Antònia Adroher
8,45h

Rebuda i entrega de documentació

9,15h

Benvinguda i inauguració de la jornada

9,30h

Ponència Entre el desig i la realitat: promoure la lectura des de la Biblioteca Escolar
A càrrec d’Enric Queralt.

11h

Pausa i esmorzar.

11,30h

Recursos per fomentar la lectura a l’escola (activitats simultànies)
Exploradors d’àlbums il·lustrats. A càrrec de Montserrat Rebollo.
Lloc: Sala infantil de la biblioteca
Laboratori de lectura i creació: Juguem amb les ombres. A càrrec de Glòria Matas.
Lloc: Sala polivalent de la biblioteca
Treballem valors amb els còmics. A càrrec d’Elena Pons.
Lloc: Aula taller del centre cívic Ter
Bibliomaleta, arrela’t a la lectura. A càrrec de Mariona Masgrau i Anna Farrés.
Lloc: Sala d’actes del centre cívic Ter

13h

Excuses per llegir algun llibre més. Presentació del projecte de promoció lectora del
CRP del Gironès

13,30h

Presentació i entrega ajuts Activa

14h

Comiat i tancament de la Jornada

DESCRIPCIÓ DEL RECURSOS PER FOMENTAR LA LECTURA A L’ESCOLA

Bibliomaleta. Arrela’t a la lectura

Aquesta maleta presenta alguns dels primers llibres per iniciar els infants a la
lectura, una mostra diversificada, ambiciosa i enriquidora, amb qualitat literària i
gràfica.
Adreçat a escoles bressol i mestres d’educació infantil. Possibilitat de demanar
la bibliomaleta per tenir-la uns dies a l’aula o a la biblioteca escolar.

Presentació de diferents còmics que poden ser útils per treballar valors a les
aules. Veurem exemples de còmics amb un contingut històric i social que
Treballem valors amb els còmics
permeten tractar temes de manera fluïda i amb un format proper als alumnes.
Adreçat principalment a educació secundària.
Quan s’apaguen els llums s’encén un món fantàstic. Llums i ombres juguen a
Laboratori de lectura i creació: transformar el que ens envolta. En aquest laboratori ens submergirem dins les
possibilitats creatives que ens ofereixen el joc de llums i ombres i els contes a
Juguem amb les ombres
les fosques. Tanca els ulls i obre la imaginació. Click!
Adreçat especialment a professorat de primària

Exploradors d’àlbums il·lustrats

Què ens diu un àlbum abans d’obrir-lo? Quins valors aporta al nostre recorregut
lector? Com podem compartir la lectura i l’anàlisi literari amb infants i promoure
la reflexió a partir del diàleg? Com fer de Booktubers des de l’escola?
Sessió vivencial al voltant d’àlbums il·lustrats de referència a partir d’una
experiència amb infants de cicle superior de primària.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES DE LA JORNADA
Adreçades als docents que vulguin el reconeixement de formació del Departament d’Ensenyament
Dimecres 18 d’octubre a les 18h

Biblioteca Just M. Casero
Fins el 31 de gener

Visita guiada a l’exposició vivencial: Shh!... Contes de nit i mostra d’altres
exposicions vivencials.
Creació d’una exposició temàtica a l’escola seguint les recomanacions de la
visita.

El preu de la jornada és de 3€, gratuït per al personal de centres i entitats de la ciutat de Girona.
La jornada està especialment pensada per a les persones responsables de biblioteques escolars i també per a representants
de l’equip directiu.

