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catalanes) , Coordinadora Puntedu 
 

Programació Activitats 1r Trimestre 
 
-  Els alumnes de 1r d’ESO visiten la nostra biblioteca per conèixer-la i aprendre’n 
el  
funcionament (1 o 2 sessions). 
 
-  Col.laborant amb el Seminari de Català els 1rs d’ESO  visiten una de les 
bilioteques de referència del districtre:  Biblioteca Clarà o Jaume Fuster 
 
-  Dins del marc del Pla Lector de Centre s’ha començat una de les activitats iniciades 
l’any passat:  Tot l’institut ensenya a llegir. Des de les diverses matèries es 
treballen textos relacionats amb el currículum corresponent per consolidar el procés 
de lectoescriptura, aquesta activitat es fa mensualment  i està pautada segons uns 
paràmetres difosos per la biblioteca. Hi ha adherides les assignatures de 
Matemàtiques, Tecnologia, Visual i plàstica, Naturals... 
 
-  Seguint  amb el Pla esmentat, des de les assignatures de Llengua Catalana i 
Castellana es treballa la Difusió  de la Lectura . Es porten els alumnes d’ESO  ( de 
1r a 4t) a la biblioteca  per visitar les novetats, per veure les exposicions i per fer 
lectura silenciosa. Disposem de maletes per al 1r cicle d’ESO amb una tria feta 
especialment per aquestes edats. 
 
-   Es faran un parell de sessions per als alumnes de 1r de Batxillerat de Cerca 
d’Informació a internet per ajudar-los en el Treball de Recerca. 
 
-  Per incentivar la lectura es fa una rifa de dues paneres de llibres pels voltants de 
Nadal entre els usuaris que hagin fet algun préstec. 
 
-   Exposició Agatha Christie 
 
- Exposició Joan Maragall 
 
- Inici del Club de Lectura d’adults. La primera sessió va ser el 30 de Setembre 
passat 
 
-  Es manté el Face Book i el Bloc de la Biblioteca on s’informa de les noves 
catalogacions i d’altres  esdeveniments aixi com dels comentaris dels llibres que 
s’han fet a les sessions del Club. 
 
- Exposició literatura de terror ( Tot Sants) 
 
-  Adquisició  i divulgació de novetats 



 
 
 

Activitats 2n  i 3r Trimestre 
 
 
 
- Es mantindran les activitats relacionades amb el Pla lector i el Club de lectura 
 
- Exposició Dones Artistes, amb col.laboració amb l’Institut Català de la Dona ( 
l’any passat vam portar la de Mercè Rodoreda). Visita dels alumnes . La biblioteca 
prepara activitats que s’hi relacionen. 
 
- Recollida i exposició de Treballs de Recerca. 
 
-  Exposició treballs de  Sant Jordi i recital de poesia. 
 
-  Exposició punts de llibre ( Col.laboració amb el seminari de Visual i Plàstica 


