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Objectius i treball de curs que es van establir en el pla de treball i que 
queden assolits: 

OBJECTIUS: 

- Continuar la coordinació entre les biblioteques escolars dels 
centres d’educació infantil i primària de la zona.  

 
- Aprofundir en el coneixement i l’aplicació de criteris de qualitat per 

a la tria i selecció de llibres adequats a l’edat dels alumnes 
d’educació infantil i primària.  

 
- Elaborar col·lectivament de tres guies de lectura durant el curs: 

Nadal, Sant Jordi, fi de curs, a partir de l’oferta de novetats 
editorials en literatura infantil i juvenil (LIJ)  

 
- Aprofundir en la feina de d’il·lustrador del llibre infantil.  

 
- Estar al dia d’esdeveniments, actes, novetats... entorn de la 

literatura infantil i la biblioteca escolar.  
 
TREBALL DEL CURS 
 

- Presentació de novetats editorials en literatura infantil i juvenil 
(LIJ) a càrrec de la llibreria La Mulassa. 

 
- Lectura personal i/o en grup de les obres presentades.  

 
- Selecció dels llibres que es posaran a la guia de lectura.  

 
- Omplir les fitxes.  

 
- Elaboració de tres guies de lectura, una per trimestre.  

 
- Assistència a la xerrada col·loqui amb l’il·lustrador Sergio Mora. 

 
- Preparació de les preguntes per en Sergio Mora, per tal que la 

xerrada respongui als nostres interessos.  
 

- Treball sobre els àlbums il·lustrats amb la lectura del document: 
“Els il·lustrats: una descoberta, diverses veus”, del programa 
el gust per la lectura del Departament d’Ensenyament. Valoració 
personal d’un seguit d’àlbums seguint les pautes que proposa el 
document i posterior presentació a la sessió del seminari. 



 

Memòria 

- Les guies de lectura s’han fet en sis sessions, dues sessions per a cada 
una. A la primera sessió s’han presentat les novetats editorials dels últims 
mesos, s’ha fet  una primera tria de llibres, cadascú se n’ha emportat dos 
o tres per llegir-los i complimentar la fitxa corresponent. A la segona 
sessió s’han posat en  comú les lectures fetes i s’han escollit els llibres per 
posar a la guia. 

- Hem seguit utilitzant el bloc i el google Drive com a  canals de 
comunicació del seminari. 

- Tot el material elaborat està penjat al bloc. 

- Es considera que el seminari de biblioteques escolars del Garraf està ben 
consolidat. 

- El bloc es manté dinamitzat. 

- Hem aprofundit en els criteris d’anàlisi dels àlbums infantils. 

- Es va assistir a la xerrada d’en Sergio Mora, hi ha diverses opinions 
sobre l’interès de la xerrada. 

- Un bon nombre de mestres del seminari van assistir a la presentació de 
la maleta d’àlbums que ha incorporat el CRP en la seva biblioteca amb 
préstec per les escoles que ho demanin.  

  

 


