
 

 
 

    QUIN CACAU! 
 

 
Activitat per a 6é de Primària 

 

DIES DE VISITA De dilluns a divendres de gener a abril (2018) 

HORARIS 1a visita: 09.40h.  2a visita: 10.45h. 3a visita: 11.55h. 

NIVELL Sisé curs de Primària 

DURADA Aproximadament 55 minuts 

OBJECTIUS 

 
 Descobrir els diferents materials que podem trobar a la biblioteca. 

 Identificar l’espai on es troben els llibres adequats a la seua edat. 

 Prendre contacte amb els fons i serveis que ofereix la Biblioteca, així com 
amb el sistema d’ordenació i de classificació.  

 Exercitar-se en la lectura instrumental a través d’endevinalles. 

 Reconéixer els elements que identifiquen els documents: títol, autor/a, 
il·lustrador/a, editorial, signatura, volum, etc. 

 Valorar els llibres i la resta de materials com a objectes de gaudi i de font 
d’informació a l’abast de tothom. 

 Formar usuaris autònoms. 
 

CONTINGUTS 
BÀSICS 

 
 Normes bàsiques de la biblioteca  

 Tipologia documental: llibres d’imaginació VS llibres de coneixements 

 Ordenació i localització del fons en sala infantil i secció juvenil. 

 Organització de la sala infantil i secció juvenil.  
 

INDICACIONS 

 

 Els alumnes participants descobriran quantes coses diferents poden 
trobar en una biblioteca a partir del recurs de l’endevinalla. Així, amb un 
breu i divertit exercici de lectura (instrumental), ells relacionaran allò 
què han llegit amb l’objecte pertinent. 

 Seria convenient treballar a l’aula les normes bàsiques de la Biblioteca 
abans de la visita. 

 Podeu demanar que la biblioteca visite l’escola dies abans de la 
participació en esta visita. Un monitor/bibliotecari visitaria el grup en 
l’escola per jugar al “Semàfor” i engrescar el grup a participar de “Quin 
cacau!”. Caldrà fer-ho constar en el moment feu la inscripció. 

 Per comprovar el grau d’assoliment dels objectius és imprescindible 
dedicar els últims 15 minuts a la lectura lliure i observar els criteris de 
selecció que emprarà cada alumne en la seua tria. 

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

 


