
 

 
 

 

DESCOBRIM LA BIBLIOTECA 
Descobrim la Biblioteca 
 

Activitat per a 2n Cicle d’Educació Infantil 
 

DIES DE VISITA De dilluns a divendres durant els mesos de maig i juny (2018) 

HORARIS 1a visita: 09.40h.  2a visita: 10.45h. 3a visita (maig): 11.45h. 

NIVELLS 2n cicle d’Educació Infantil 

DURADA Aproximadament 50 minuts 

OBJECTIUS 

 
 Fer una primera aproximació al món de la biblioteca  

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

 Donar a conèixer l’espai i els recursos de la biblioteca per a la seua 
edat  

 Animar als alumnes a vindre a la biblioteca acompanyats d’un adult  

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

CONTINGUTS 
BÀSICS 

 
 Què és una biblioteca?  

 Què hi ha a la biblioteca? El fons adreçat a la seua edat  

 Normativa d’ús i serveis bàsics  

 Narració d’un conte  
 

INDICACIONS 

 

 Si els alumnes ja coneixen la biblioteca i voleu dedicar més temps a 
mirar llibres i al conte, ho heu de notificar en fer la inscripció. 

 Si esteu treballant un tema determinat i voleu aprofundir amb 
bibliografia, ho heu de demanar en fer la inscripció o almenys una 
setmana abans de la visita. Així els bibliotecaris podran preparar-vos 
els documents que millor s’ajusten a les vostres necessitats. 

 Podeu fer més d’una visita al llarg del curs: per exemple, una primera 
de descoberta i altra segona per treballar algun tema en concret. 

 Amb els alumnes de P3 i P4, la biblioteca pot visitar l’escola dies 
abans de realitzar la visita. Un monitor o bibliotecari visita l’escola 
amb una maleta plena de recursos per establir un primer contacte. 
Caldrà fer-ho constar en el moment feu la inscripció. 

 Per a qualsevol dubte, escriviu al correu electrònic 
jaume.mayor@villajoyosa.es o al telèfon de la Biblioteca 965 891 698. 

 


