
 
 
MEMÒRIA CURS 2018-2019 
 
 
 
 
Activitats realitzades durant el curs 2018-2019: 
 
 
Grup de folrat de llibres: 
Vam organitzar tres setmanes de folrat, la primera del 19 al 23 de novembre, la 
segona del 25 al 29 de març i la tercera del 20 al 24 de maig. 
 
Observacions: Tot i que vam poder complir amb les necessitats de folrat de 
l'escola, vam observar que a la tercera setmana va venir molt poca gent 
perquè, pensem, al tercer trimestre tothom va més enfeinat. Per aquest motiu al 
curs 19-20 concentrarem aquesta activitat en dues setmanes al primer i al 
segon trimestre del curs. 
 
Biblioteca oberta: 
Hem obert les portes de la biblioteca de l'escola sis dies aquest darrer curs, un 
dijous per mes, del desembre al maig. Van ser els dies 13/12, 17/01, 14/02, 
21/03, 11/04 i 09/05. L'horari, com de costum, va ser de les 17.15 a les 19 
hores, o sigui, fora d'horari escolar. 
 
Observacions: Les sessions van tenir algunes fluctuacions d'assistència, però 
sempre va haver-hi gent. L'ambient va ser sempre alegre i relaxat, amb nens i 
parents compartint una estona de lectura i gaudint de l'espai de la biblioteca de 
l'escola. Normalment acudeixen més nens d'infantil i de cicle inicial. 
 
Contes sense etiquetes: 
Inscrit dins de l'horari de Biblioteca Oberta, vam inaugurar aquest curs una 
nova activitat de conte-contes temàtic, semblant a "Contes del Món", animats 
per la creació de la nova Comissió de Gènere. Vam anomenar la proposta 
"Contes sense etiquetes".  
Organitzada conjuntament entre ambdues comissions (Biblioteca i Gènere), es 



tracta d'una oportunitat per adonar-nos dels esquemes preconcebuts sobre els 
rols femení i masculí que tenim assumits sense adonar-nos de la mà de la 
literatura, amb humor i lleugeresa. 
 
Observacions: Es va fer el mateix dia que s'inaugurava l'activitat de Biblioteca 
Oberta del curs 18-19, el 13 de desembre. L'Anna Ramírez (integrant de les 
dues comissions) va llegir "El drac Zog", un conte de Júlia Donaldson i 
Àxel Scheffler que narra la història d'un drac molt aplicat que vol guanyar 
l'estrella d'or al millor de la classe, i d'una noia que l'ajudarà a complir aquest 
propòsit. Terminada la lectura, es va fer un taller relacionat amb el conte. La 
biblioteca va estar plena de bat a bat! Repetirem! 
 
Contes del Món: 
No vam poder portar a terme aquesta activitat desafortunadament el curs 
passat. Per compensar-ho, intentarem fer-la per partida doble el curs 19-20. 
 
Cafè i llibres: 
Aquest passat curs vam tenir dues trobades de Cafè i llibres, la primera va ser 
el 29/11, capitanejada per la Noèlia Ramírez i pel Guillem Fargas -tots dos 
mestres de l'escola- i la segona el 28/03, amb la Carme Pardo, bibliotecària de 
l'institut Vil·la de Gràcia, exmare de l'escola i una de les impulsores de la 
creació de la Comissió de Biblioteca el 2017. 
 
Observacions: Animades per l'èxit de la primera sessió a l'any anterior, ens 
vam animar el curs passat a fer-ne dues. Vam tenir, per primera vegada, una 
ajuda econòmica per part de l'AMPA, fet que ens va fer possible cridar un 
professional extern. Les dues sessions van tenir molta assistència i van ser 
molt interessants, amb un bon equilibri entre l'exposició inicial dels experts i les 
preguntes i comentaris dels assistents. Com a crítica, diria que ens ha faltat 
sempre una mica de temps per fullejar els llibres suggerits. Intentarem millorar 
aquest aspecte per les properes sessions. 
 
Mural lector: 
Com a proposta per la tornada de les vacances nadalenques, i amb l'objectiu 
d'incentivar la lectura en aquests dies de descans i esbarjo, vam demanar als 
nens i nenes que ens recomanessin un conte. Unes butlletes amb un perfil que 
simulava la portada i el llom d'un llibre han sigut distribuïdes a tots els alumnes 
de l'escola amb la invitació de què dibuixessin en ella la tapa del conte que 
volien recomanar. Aquestes butlletes havien de ser dipositades, a la tornada de 
les vacances, en una bustia que es trobava a la recepció de l'escola. Una 
vegada finalitzat el termini, vam obrir la bustia i vam muntar un enorme mural 



lector amb tots els dibuixos a la paret de la tercera planta de Lurdes, al costat 
de la biblioteca. 
 
Observacions: Va ser un gran èxit! Vam rebre 167 butlletes i amb elles vam 
poder muntar un mural enorme i molt colorit que es va poder visitar fins al dia 
de les portes obertes de l'escola. Això si, la participació va ser molt irregular, no 
sabem per què, havent-hi classes amb molta representació i d'altres amb gaire 
bé res.  
 
Aportacions i idees a: bibliotecaampa@escolalurdes.cat 

 


