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EL PROJECTE

CONTEXT

La BE és un motor del  centre on una comissió de mestres,
l iderada per la coordinadora de la BE,    planif ica act iv i tats
per trebal lar  amb tot l 'a lumnat,  amb la f inal i tat  de   mi l lorar
aspectes com l ’expressió oral  i  escr i ta ,  la  comprensió oral
i  lectora,  l ’expressió corporal  (dramatitzacions) ,  la  cerca
d’ informació i  e l  gust per la lectura.  Aquestes act iv i tats
s ' inclouen a la Programació General  de Centre i  s 'avaluen a
la memòria Anual .
 

PUNTS FORTS

L'espai  de la BE es troba en un edif ic i  exter ior
però dins del  recinte escolar .  En horari  escolar la
ut i l i tzen els a lumnes de l 'escola.  Fora d'horari
lect iu també està oberta al  barr i ,  amb una
monitora contractada per l 'AMPA.
Les act iv i tats que es proposen des de la comissió
fomenten la relació,  la  convivència ,  la  part ic ipació
i  la  col · laboració de tota la comunitat  educat iva.
 



QUINES ACTIVITATS S'HI FAN?

HORA DEL CONTE
Un moment màgic que segueix tot  un protocol  per
crear expectació,  interès i  màxima atenció per part
de l ’a lumnat a part ir  d ’un t i te l la :  en Miquelet .
 

TEATRE LLEGIT:
Intervenen alumnes,  pares i  mares,  mestres. . .
 
LECTURA EN VEU ALTA DE CONTES CURTS:
El  centre es presenta cada curs al  certamen de
Lectura en veu alta.
 

SANT JORDI:  LECTURA DE POEMES,  MÚSICA I
IMATGES.
Alumnes voluntar is  de cada c lasse es preparen un
poema per fer un recita l .  
A lumnes de l ’escola que saben tocar di ferents
instruments es preparen peces per compart ir  amb
el  públ ic .
 
 



QUINES ACTIVITATS S'HI FAN?

CERCA D’ INFORMACIÓ

Jocs relacionats amb el  tema monogràf ic  del  curs

on les famíl ies part ic ipen amb els f i l ls  i  f i l les .

 A la BE hi  ha ordinadors per faci l i tar  la  cerca

d’ informació i  e ls  trebal ls  d ' invest igació.

 Préstecs de capses monotemàtiques a les aules

per afavorir  la  recerca quan es real i tzen trebal ls

o es plantegen di ferents projectes.

GUST PER LA LECTURA

Préstec personal

Espai  àudio

Capses de lectura per les aules

Ll ibres de   lectura social i tzada de primària

Ll ibreta del  lector

Espai  lector 

Materia l  de comprensió lectora



QUINES ACTIVITATS S'HI FAN?

DRAMATITZACIONS 
Presentació d'obres adaptades amb la
part ic ipació de les famí l ies.
 
CROSSSING BOOK
Intercanvi  de l l ibres entre tota la comunitat
educat iva.
 
ENIGMES

Proposta mensual  d 'un enigma relacionat

amb una àrea de coneixement .  Dir ig i t  a ls

alumnes i  a les famí l ies.

COMISSIÓ D'ALUMNES DE LA BE:
 

Alumnes voluntar is  de c ic le superior formen part  d 'una

comissió amb unes funcions especí f iques:  a juden els

companys a ser bons usuaris  de la BE,  a tr iar  lectures,

ordenen els l l ibres dels carros a les prestatgeries,  fan de

conta-contes. . .



"A la nostra biblioteca tothom hi és benvingut:

 tota la comunitat escolar hi està vinculada."


