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Objectius

Estructura de l’activitat

Endinseu-vos en aquest món de lectura per a grans i petits! En aquesta llibreria-papereria també 
hi trobareu tot el material necessari per anar ben equipats/ades a l’escola i poder fer totes les 
manualitats que imagineu. Animeu-vos a descobrir el món dels contes i a viure una gran 
experiència amb els seus jocs educatius.

Conèixer les característiques de 
l’establiment on us trobeu i els 
productes i serveis que s’hi 
ofereixen.  

Despertar la creativitat i imaginació 
dels infants a través dels contes.

Descobrir el procés de creació 
d’històries i el valor dels contes.

Breu recorregut per l’establi-
ment per conèixer-ne les 
característiques principals, 
els serveis que ofereix i què 
s’hi pot comprar.

Dinàmica en forma de diàleg 
amb el grup d’infants per 
conèixer com funciona una 
llibreria-papereria i descobrir 
tots els serveis i activitats que 
ofereix, alhora que es fomen-
ta el valor de la literatura i el 
plaer de llegir.

Com es crea una història? 
Què ens pot transmetre un 
conte? L’alumnat, guiat per 
les professionals de Bolibloc, 
escolliran un conte per 
llegir-lo conjuntament. 
Posteriorment, es repassaran 
les parts d’una història i les 
bases per crear un conte, 
perquè els infants, per grups, 
puguin crear la seva pròpia 
història.



Àrees relacionades

• Educació infantil: àrea de descoberta de l’entorn. Àrea de comunicació i llenguatge.
• Educació primària: àrea de llengua catalana i literatura. Àrea de llengua castellana i literatura. Àrea de 

coneixement del medi social i cultural. Àrea d’educació en valors socials i cívics.

● Continguts específics que es treballen amb l’alumnat d’educació infantil i primària: 
• Adaptant-se als diferents nivells educatius, l’activitat proposa una visita a la botiga que permetrà conèixer el 

funcionament d’un comerç de proximitat.  
• Les parts d’una història i els seus personatges. 
• La creació d’un conte.

● Altres propostes de treball per complementar l’activitat:
• Títols destacats de la literatura tradicional i actual.
• Campanya “Fas 6 anys. Tria un llibre”.
• Els hàbits de llegir, escriure i fer servir la imaginació. 
• Els jocs de taula com a eina de diversió i d’aprenentatge. 
• L’scrap i altres manualitats.


