
DESCOBRIM LA 
BIBLIOTECA 

Vine i  Descobreix  
la   

Bibl ioteca  

La Biblioteca us ofereix un nou programa de 

formació d’usuaris actiu i divertit 

Descobrim la Biblioteca 

Té l'objectiu de formar els alumnes d’infantil i primària 
en l'ús de les biblioteques públiques. 

Es tracta d'un programa personalitzat adaptat als 
diferents nivells escolars. 

DESCOBRIM LA 
BIBLIOTECA 

Cicle infantil 
(Infants de 3, 4 i 5 anys) 

(Durada de la visita 45 m aprox.) 
Primers passos a la Biblioteca 

Us proposem un primer contacte amb la Bi-
blioteca. Conéixer l’espai i descobrir el món 
dels contes.  

Objectius: 

.Formar en actituds, valors i normes d’ús de la 
biblioteca 

.Donar a conèixer l’espai i els recursos de la 
biblioteca adreçats a la seva edat 

.Animar als infants a venir a la biblioteca 
acompanyats d’un adult 

.Aprendre a escoltar i a seguir el fil argumental 
d’un conte . 

Dinàmica de la visita: 

-Caixa de sorpreses 
Activitat - joc a través del qual podem desco-
brir que hi ha, i que podem fer, a la biblioteca. 

-Contacontes 

Lectura dinamitzada d’un conte 

-Lectura lliure 

Temps perque els nens es moguin lliurement 
per la sala i triïn una lectura adequada a la seva 
edat.  
 

 

VISITES  

DIDÀCTIQUES  

NOTA DIRIGIDA ALS MESTRES 
Us presentem, amb entusiasme, un nou format per a 
les visites escolars a la biblioteca.  Hem recollit les opi-
nions del professorat i les experiències viscudes any 
rere any per tal d’oferir una millora en la qualitat de 
l’activitat. 
 

Hem dissenyat una nova proposta específica per 
a cada cicle formatiu. Des d’educació infantil fins a 
cicle superior. És, per aquest motiu, que reco-
manem fer una sola visita per cicle. 
 
Les visites proposades, doncs, són les següents: 
-Primers passos a la Biblioteca. (Cicle infantil). 
-Coneguem la Biblioteca. (C.I. de primària). 
-Experimentem la Biblioteca (C. M. de primària). 
-Un tresor anomenat... Biblioteca. (C. S de 
primària). 

 

Si es dona el cas d'estar treballant un tema determinat 
a l'aula i voleu aprofitar la visita a la biblioteca per 
aprofundir sobre aquest tema (això referit als cicles 
Mitjà i Superior de primària), podeu demanar mate-
rial específic de consulta. I, en aquest cas, adaptarem 
la visita al tema que ens proposeu És necessari dema-
nar-ho amb antelació. Trucant directament a la bi-
blioteca.  

Cal tenir en compte que, en aquest cas, la visita 
s’incrementaria uns 15 ó 20 m. aproximadament.  



Cicle inicial 

1r. i 2on. de primària 

(Durada de la visita 60 m. aprox.) 
Coneguem la Biblioteca 

Durant la visita us ensenyarem l’espai i us explicarem 
les eines bàsiques de comportament a la Biblioteca. 
Què podem fer i que no podem fer. Serveis que oferim 
i materials que podem trobar en  una biblioteca. 
Quins tipus de llibres tenim i què podem fer amb ells.  
 
Continguts específics : 
.Familiaritzar-se amb els espais i recursos de la bibliote-
ca adreçats a la seva edat  
.Iniciar-se en l’ús del fons documental 
.Conèixer el funcionament de la biblioteca i les nor-
mes d‘ús i comportament  
.Contribuir a l’aprenentatge i foment de la lectura  
 
Dinàmica de la visita: 

-Coneix la biblioteca: Introducció a la biblioteca 
(espais, serveis, fons, funcionament, i pautes de com-
portament).  

-Activitat lúdica de foment a la lectura 

-Lectura lliure  

Amb una estona de lectura lliure posem en pràctica els 
coneixements treballats. 

-Contacontes 

Lectura dinamitzada d’un conte 

FORMACIÓ ADAPTADA AL 
NIVELL DELS ALUMNES 

Cicle superior 

5è i 6è de primària 

(Durada de la visita 1 h 15m aprox.) 
 

Un Tresor anomenat...Biblioteca 
Busquem i recuperem la informació 

L’objectiu de la visita és  descobrir la biblioteca 
pública i els serveis que ofereix. Destacar les eines 
informatives que tenim a l’abast i la manera 
d’utilitzar-les. Explicar breument la distribució 
dels espais i motivar a l’alumnat per a gaudir  de 
l’experiència educativa. 

 
Continguts específics: 

.Mostrar la biblioteca, la seva organització i serveis  

.Formar usuaris autònoms. Ensenyar com utilitzar 
les fonts d'informació de forma pertinent  

.Fer consultes als Catàlegs, i ordenar i localitzar el 
fons. 

 
Dinàmica de la visita: 

-Detectius a la recerca (Joc) 
Treballarem la cerca d’informació als catàlegs i la 
recuperació dels documents trobats 

-Presentarem l’Argus  
Coneixerem el catàleg col·lectiu de les bibliote-
ques “l’altra biblioteca” a la que tenim accés  

-Cloenda 

Repàs final de la visita i informació sobre les 
col·leccions que poden ser  del vostre interès. 

Cicle mitjà 

3r i 4t de primària 

(Durada de la visita 1h 15 m aprox.) 
 

Experimentem la Biblioteca 
 

L’objectiu de la visita és conèixer la biblioteca, la 
seva història, els seus espais, els materials que 
s’hi troben i els serveis que s’ofereixen. Els alum-
nes entren en contacte amb la biblioteca d’una 
manera lúdica. Us invitem a descobrir la varietat 
de seccions i materials que conté perque pugueu 
ser més autònoms.  

 

Continguts específics: 

.Conèixer la biblioteca: espais, l’àrea infantil, 
normes bàsiques i serveis  

.Distinció entre llibres de coneixements i llibres 
d’imaginació 

.Ordenació i localització del fons: gomets i CDU  

.Recursos d’informació: Catàleg, enciclopèdies, 
diccionaris i atles, etc. 

 
Dinàmica de la visita: 

-A la descoberta de la Biblioteca (Joc) 

Per a reforçar els continguts explicats durant la 
sessió.  

-Cloenda 

Repàs final de la visita i informació sobre el ser-
vei de préstec i activitats de la Biblioteca . 


