
 

 

GRUP DE TREBALL DE LITERATURA INFANTIL DEL GARRAF 
PLA DE TREBALL PEL CURS 2017-2018 

 

PRESENTACIÓ DEL GRUP DE TREBALL 

 

El grup de treball de literatura infantil del Garraf sorgeix a partir d’un replantejament de l’antic seminari de biblioteques escolars del Garraf.  

Es tracta d’un grup dedicat a formar-se en el coneixement de la literatura infantil i en la valoració i selecció de llibres infantils, tant d’imaginació 

com de coneixements, adreçats a infants d’educació infantil i primària.   

El treball del grup consisteix en una sessió formativa inicial i en l’elaboració de tres guies de lectura anuals (Nadal, Sant Jordi, Estiu) que es 

difonen a tots els centres d’educació infantil i primària de la comarca i també a les biblioteques públiques, entre altres. Per a l’elaboració de les 

guies de lectura és fonamental l’assessorament i la col·laboració de la llibreria La Mulassa de Vilanova i la Geltrú. 

Participants: Hi poden participar mestres responsables de biblioteques escolars i membres de la comissió de BE i altre professorat d’educació 

infantil i primària interessat en la literatura infantil. 

Horaris: Les sessions de treball es fan en dijous, de 17:30 a 19:30 h. 

Elaboració de materials: Durant el curs s’elaboraran i publicaran les guies de lectura i les fitxes de valoració dels llibres analitzats. 

Certificació: Per a cada curs del grup de treball es certifiquen 30 hores de formació:  

- 18 hores presencials de formació i assessorament. 

- 12 hores d’altres requisits: treball personal dedicat a la lectura dels llibres, a complimentar les fitxes de valoració i a col·laborar en la 

confecció dels tríptics de les guies de lectura.  

Coordinació: La coordinadora del grup és Dolors Bundó, mestra responsable de la biblioteca de l’escola Cossetània de Vilanova i la Geltrú. El 

grup de treball de Literatura Infantil del Garraf rep el suport del Recursos Pedagògics del Garraf. 

 

 

 

 



 

OBJECTIUS I ACTUACIONS PEL CURS 2017-2018 

Objectius Actuacions 

1. Aprofundir en el coneixement de la literatura 
infantil i aplicació de criteris de qualitat per a 
la tria i selecció de llibres adequats a l’edat 
dels alumnes d’educació infantil i primària.  

 Xerrada formativa a càrrec de Teresa Duran. 

 Revisió del contingut de les fitxes de valoració de llibres il·lustrats i de narracions a partir 
de la xerrada de la Teresa Duran. 

 Lectura del llibre: PORTELL, Joan.  Llegim? Com fer lectors entusiastes. Barcelona: 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2017 

Presentació del llibre i conversa amb l’autor a la Llibreria La Mulassa. 

2. Elaborar col·lectivament tres guies de lectura 
durant el curs -Nadal, Sant Jordi, Estiu- a 
partir de l’oferta de novetats editorials en 
literatura infantil i juvenil (LIJ) amb 
l’assessorament i suport de la llibreria La 
Mulassa.  

L’elaboració de cada guia de lectura constarà de dues sessions presencials i d’una part de 
treball no presencial. 

Les actuacions a dur a terme es concreten de la manera següent: 

 Assistència a la sessió de 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.  Contrastar la valoració personal 
dels llibres llegits amb la d’altres experts: Faristol, Llibres al replà, El garbell, CLIJCAT, 
etc. 

 Complimentar les fitxes de valoracions de cada llibre i compartir-les al drive del grup de 
treball. Cada membre del grup ha de complimentar un mínim de dues fitxes per cada guia 
de lectura.  

 Assistència a la sessió de posada en comú de les lectures fetes i selecció dels llibres que 
es posaran a la guia de lectura. 

 Complimentar, per torns rotatius de quatre persones, la plantilla de cada guia de lectura i 
enviar-la a la coordinadora per a la seva revisió abans de trametre-la al CRP perquè en 
facin la corresponent maquetació, publicació i difusió. 

3. Estar al dia d’esdeveniments, jornades, 
actes, novetats... entorn de la literatura 
infantil i la biblioteca escolar.  

 Informació a través del blog del Seminari de biblioteques escolars del Garraf i per correu 
electrònic d’esdeveniments, jornades, actes, novetats... entorn de la literatura infantil i la 
biblioteca escolar. 

 

http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/critiques.php
http://llibresalrepla.cat/
http://www2.rosasensat.org/pagina/el-garbell
http://www.clijcat.cat/


 

 

CALENDARI (Les sessions de treball es fan en dijous, de 17:30 a 19:30 h) 

 

Data Lloc Contingut de les sessions 

19 octubre Aula de formació ESC Canigó Xerrada de formació: Teresa Duran 
Sessió oberta al Seminari de coordinació BE-BP 

26 octubre Aula informàtica Escola Cossetània, Vilanova 
i la G. 

Sessió inicial:  
Presentació Pla Treball del Grup, calendari i organització; 
Revisió de les fitxes de valoració de llibres il·lustrats i de relats 

2 novembre  Llibreria La Mulassa Presentació de novetats editorials 

30 novembre Llibreria La Mulassa Selecció de llibres per a la guia de Nadal 

gener-febrer 
(optativa)  

Pendent data 

Llibreria La Mulassa Presentació del llibre Llegim? Com fer lectors entusiastes i 
conversa amb Joan Portell 
Sessió oberta al Seminari de coordinació BE-BP 

15 març Llibreria La Mulassa Presentació de novetats editorials 

5 abril Llibreria La Mulassa Selecció de llibres per a la guia de Sant Jordi 

10 maig Llibreria La Mulassa Presentació de novetats editorials 

31 maig Llibreria La Mulassa Selecció de llibres per a la guia de l’Estiu 

7 juny CRP-Mediateca Valoració del curs / Memòria / Propostes 2018-2019 

 

Vilanova i la Geltrú, setembre de 2017 


