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A. Introducció 

 

La Biblioteca El Carmel – Juan Marsé ofereix 

a les escoles del barri un itinerari de visites 

guiades als alumnes d’educació infantil, 

primària, secundària i cicles superiors amb 

l’objectiu principal que la biblioteca pública 

sigui un recurs d’informació, formació i 

lleure cultural per als alumnes, pares i mares 

i docents.  

Per tal de donar oportunitats a tots els 

centres educatius interessats a visitar la 

biblioteca, es recomana fer una visita per 

curs escolar. 

El nombre màxim d’alumnes per visita és 

d’un grup classe, i han d’anar acompanyats 

pel docent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Objectius generals 

 

 Crear un vincle entre el centre educatiu, 
la biblioteca i la família. 
 

 Informar els infants de les pautes de 
comportament, els serveis i les activitats 
de les biblioteques. 
 

 Donar a conèixer el fons documental. 
 

 Formar els infants en l’ús dels recursos 
de la biblioteca: catàleg, obres de 
referència i Internet. 
 

 Transmetre valors en l’ús de la 
biblioteca i en la convivència amb altres 
usuaris. 
 

 Promoure el gust per la lectura i el 
coneixement.  
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C. Educació infantil 

 

Objectius específics 

 

 

 Fer una primera aproximació al món de la biblioteca. 

 

 Donar a conèixer l’espai i els recursos de la biblioteca adreçats a la seva 

edat. 

 

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

 

 Animar als infants a venir a la biblioteca acompanyats d’un adult. 

 

 Estimular el gust per la lectura. 

 

 Aprendre a escoltar i a seguir el fil argumental d’un conte. 
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Serveis, activitats i visites comunes 

Maleta viatgera  

Destinataris:  
Alumnes de tota 
l’Educació infantil 
Materials:  
Documents pertinents 

Descripció:  
A petició de l’escola, la biblioteca 
munta una selecció de llibres i altres 
materials per deixar-los en préstec 
al centre el temps que ho 
requereixi. 
 

 

 

 

Catàleg de visites per cicles educació infantil 

Primer cicle (P0, P1 i P2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coneix la biblioteca – Bla, bla, bla 

Destinataris:  
Infants de P1 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels infants 
amb: carta per als pares + guia de la 
biblioteca + fulletó de pròximes 
activitats + butlleta per fer-se el carnet 
+ publicitat de record (adhesius, punts 
de llibre, etc.) 
 

Descripció:  
Dins una maleta hi ha un munt 
d’objectes per descobrir. Llibres 
que es toquen, plomes que fan 
pessigolles, animals diminuts i 
molt més! Una sessió plena de 
sorpreses que equilibra la 
presència d’històries i cançons. 
Durada:  
30 minuts 
 

 

Coneix la biblioteca – Do, Re, Mi 

Destinataris:  
Infants de P0 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels 
infants amb: carta per als 
pares + guia de la biblioteca + 
fulletó de pròximes activitats 
+ butlleta per fer-se el carnet 
+ publicitat de record 
(adhesius, punts de llibre, 
etc.) 
 

Descripció:  
Presentació d’una maleta 
màgica d’on sortiran alguns 
titelles al cantar-los les seves 
cançons preferides. Amb ells 
també descobrirem 
moixaines populars i una 
cançó de bressol.  
Durada:  
30 minuts 
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Segon cicle (P3, P4 i P5) 

Formació d’usuaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Coneix la biblioteca – Més bla, bla, bla 

Destinataris:  
Infants de P2 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels 
infants amb: carta per als 
pares + guia de la biblioteca + 
fulletó de pròximes activitats 
+ butlleta per fer-se el carnet 
+ publicitat de record 
(adhesius, punts de llibre, 
etc.) 
 
 

 
Descripció:  
La maleta màgica de la 
bibliotecària està plena 
d’animals! Bé, de figuretes 
d’animals que s’han escapat 
d’un conte per venir a conèixer 
als nens de l’escola. La 
bibliotecària explicarà quina és 
la seva història perquè per sort, 
porta el conte a la maleta. .  
Durada:  
30 minuts 
 

Coneix la biblioteca – Pas a pas 

Destinataris:  
Alumnes de P3 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels 
infants amb: carta per als 
pares + guia de la biblioteca + 
fulletó de pròximes activitats 
+ butlleta per fer-se el carnet 
+ publicitat de record 
(adhesius, punts de llibre, 
etc.) 
 

Descripció:  
La bibliotecària visita al grup a 
l’escola i els explica d’on ve. Vol 
ensenyar una fotografia de la 
biblioteca però és molt distreta i 
se li ha barrejat entre altres 
imatges. Els nens jugaran a 
reconèixer cases de contes per 
finalment, fer un primer 
contacte visual amb la biblioteca 
del barri. S’explica breument 
què és una biblioteca i es 
mostren alguns contes que hi 
podem trobar, un dels quals es 
narrarà en veu alta. 
Durada:  
45 minuts 
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Coneix la biblioteca – A trot 

Destinataris:  
Alumnes de P4 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels 
infants amb: carta per als 
pares + guia de la biblioteca + 
fulletó de pròximes activitats + 
butlleta per fer-se el carnet + 
publicitat de record (adhesius, 
punts de llibre, etc.) 
 

Descripció:  
Primera visita del grup classe a 
la biblioteca. Presentació breu 
del què és una biblioteca, de la 
zona de Petits Lectors, dels 
contes per la seva edat i del 
comportament correcte 
necessari. Dinamització amb el 
joc “la caixa de sorpreses”. La 
bibliotecària extraurà diferents 
objectes d’un recipient i els 
infants hauran de decidir si són 
o no coses que podem trobar 
en una biblioteca. Temps per 
mirar contes en silenci i 
narració d’un conte.  
Durada:  
45 minuts 
 

Coneix la biblioteca – A Galop 

Destinataris:  
Alumnes de P5 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels 
infants amb: carta per als 
pares + guia de la biblioteca + 
fulletó de pròximes activitats 
+ butlleta per fer-se el carnet 
+ publicitat de record 
(adhesius, punts de llibre, 
etc.) 
 
 

 
Descripció:  
Alguns personatges dels contes de 
la biblioteca són molt juganers i han 
saltat de les pàgines a les 
prestatgeries amagant-se per tota 
l’Àrea Infantil. Els infants hauran de 
buscar-los i llegirem en veu alta la 
nota que porten, resulta que els 
ensenyaran coses que encara no 
sabien de la biblioteca! Temps per 
mirar contes en silenci i narració 
d’un conte.  
Durada:  
45 minuts 
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Dinamització de la lectura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Prelibri 

Destinataris:  
Alumnes de P3 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels infants amb: 
carta per als pares + guia de la biblioteca 
+ fulletó de pròximes activitats + butlleta 
per fer-se el carnet + publicitat de record 
(adhesius, punts de llibre, etc.) 
 
 

 
Descripció:  
I Prelibri és una petita biblioteca ideada pel 
reconegut artista Bruno Munari que conté 12 mini 
llibres realitzats amb diferents materials. Amb una 
posada en escena delicada i acollidora la 
bibliotecària sorprendrà als infants amb la 
descoberta d’aquest material on treballarem una 
lectura poètica i sensorial sumada al poder de la 
imaginació.      
Durada:  
45 minuts 
 

Laboratori de lectura. Una festa elefantàstica 

Destinataris:  
Alumnes de P4 i P5 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels infants 
amb: carta per als pares + guia de la 
biblioteca + fulletó de pròximes 
activitats + butlleta per fer-se el 
carnet + publicitat de record 
(adhesius, punts de llibre, etc.) i 
careta d’elefant  
 
 

 
Descripció:  
L’Elmer, el famós elefant de colors creat per 
David McKee, ha fet 50 anys! Per a celebrar-
ho organitza una festa on invita els seus 
millors amics. Laboratori de lectura on 
coneixerem els elefants més “top” de la 
literatura infantil i pintarem màscares per 
convertir-nos en uns convidats  elefantàstics!   
Durada:  
1 hora 
 

Laboratori de lectura. La Flora i el flamenc 

Destinataris:  
Alumnes de P4 i P5 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels infants 
amb: carta per als pares + guia de la 
biblioteca + fulletó de pròximes 
activitats + butlleta per fer-se el 
carnet + publicitat de record 
(adhesius, punts de llibre, etc.) i 
flamenc de paper 
 
 

 
Descripció:  

La Flora visita el Delta de l’Ebre i coneix un 
amic molt especial, un flamenc anomenat Fla. 
Coneixarem la història entre aquests dos 
personatges a través d’un àlbum infantil sense 
paraules i jugarem a ser uns flamencs al ritme 
de la música. 

Durada:  
1 hora 
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D. Educació primària 

 

Objectius específics 

 

 

 Familiaritzar-se amb els espais i recursos de la biblioteca adreçats a la seva 

edat  

 

 Iniciar-se en l’ús del fons documental  

 

 Conèixer el funcionament de la biblioteca i animar-los a utilitzar-la  

 

 Saber les normes d‘ús i comportament  

 

 Conèixer el portal infantil Gènius 
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Catàleg de visites i serveis comuns 

Coneix la biblioteca 

Destinataris:  
Alumnes de tota la Primària 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels infants 
amb: carta per als pares + guia de la 
biblioteca + fulletó de pròximes 
activitats + butlleta per fer-se el 
carnet + publicitat de record 
(adhesius, punts de llibre, etc.) 
 

Descripció:  
Presentació de la biblioteca, que 
combina l’activitat de formació amb un 
temps lúdic per mirar contes a l’àrea 
infantil.  
Durada:  
1 hora 
 

 

 

Biblioteca a la carta 

Destinataris:  
Alumnes de tota la Primària 
Materials:  
Documents, guies, etc. pertinents  

Descripció:  
Presentació dels recursos, físics i/o en 
línia, que la biblioteca disposa sobre un 
tema escollit prèviament per l’escola.  
Durada:  
1 hora 
 

 

 

Maleta viatgera 

Destinataris:  
Alumnes de tota la Primària 
Materials:  
Documents pertinents 
 

Descripció:  
A petició de l’escola, la biblioteca 
munta una selecció de llibres i altres 
materials per deixar-los en préstec al 
centre el temps que ho requereixi. 
 

 

 

Laboratori de lectura 

Destinataris:  
Alumnes de tota la Primària 
(Consulteu l’oferta disponible en 
l’apartat del cicle educatiu 
corresponent) 
Materials:  
Obra realitzada per l’alumne  

Descripció:  
Activitats de promoció de la lectura de 
format variable que es caracteritzen 
per incloure un taller de creació 
artística o literària. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts 
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Catàleg de visites per cicles primària 

Cicle inicial (1r i 2n) 

Formació d’usuaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins llibres hi ha a la biblioteca i com s’endrecen? 

Destinataris:  
Alumnes de 2n 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels infants 
amb: carta per als pares + guia de 
la biblioteca + fulletó de 
pròximes activitats + butlleta per 
fer-se el carnet + publicitat de 
record (adhesius, punts de llibre, 
etc.) 

Descripció:  
Explicació de les diferències 
entre els llibres d’imaginació i els 
de coneixements, diferenciant 
les funcions del llibre (lectura i 
consulta). També aprendrem 
l’ordenació bàsica (gomets, 
alfabètica i temàtica)   
Durada:  
1 hora 
 

 

 

Dinamització de la lectura 

 

Com funciona el servei de préstec? 

Destinataris:  
Alumnes de 1r 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels infants 
amb: carta per als pares + guia de 
la biblioteca + fulletó de pròximes 
activitats + butlleta per fer-se el 
carnet + publicitat de record 
(adhesius, punts de llibre, etc.) 
 

Descripció:  
Explicació del servei de préstec: en 
què consisteix, terminis, carnet, cura 
en el tracte dels materials i 
demostració pràctica al taulell de la  
Durada:  
1 hora  
  

Laboratori de lectura. Animalades de paper 

Destinataris:  
Alumnes 1r  
Materials: 
Construcció de paper elaborada per cada alumne 
 

Descripció:  
Aquest taller és per venir a fer l’animal. Jugarem amb 
endevinalles d’animals i parlarem d’aquells que més 
ens agraden. En la segona part i per art de màgia, ens 
convertirem en uns animals de paper amb l’ajuda del 
nostre cos. És tot molt bèstia! 
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
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Laboratori de lectura. Nicòmedes cap pelat 

Destinataris:  
Alumnes 1r i 2n   
Materials: 
Llibre de Nicòmedes, cap 
pelat reelaborat amb els 
dibuixos de cada alumne 
 

Descripció:  
En Nicòmedes és un noi que 
ha quedat ben calb i entre 
tos haurem de buscar una 
solució. Taller que treballa la 
lectura en veu alta a partir 
d’una història esbojarrada i 
convida a donar ales a la 
creativitat.  
Durada:  
1 hora i 30 minuts   

Laboratori de lectura. Oh, benvinguts! 

Destinataris:  
Alumnes de 2n   
Materials: 
Carta postal per cada alumne 
 

Descripció:  
Anirem d’excursió a la terra on viuen alguns 
dels personatges més famosos de la 
literatura infantil. Passejarem entre els 
seus carrers i mirarem a través de les 
finestres de casa seva tot descobrint qui 
són i quina és la seva història. En acabar els 
escriurem una carta que amb sort i 
paciència, rebrà la seva resposta a l’escola. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
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Catàleg de visites per cicles primària 

Cicle mitjà (3r i 4t) 

Formació d’usuaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinamització de la lectura 

 

Naveguem per la biblioteca 

Destinataris:  
Alumnes de 3r 
Materials:  
Bosseta per cadascun dels infants 
amb: carta per als pares + guia de 
la biblioteca + fulletó de pròximes 
activitats + butlleta per fer-se el 
carnet + publicitat de record 
(adhesius, punts de llibre, etc.) 
 

Descripció:  
Donem a conèixer els serveis virtuals 
i en xarxa que ofereix la biblioteca tot 
formant usuaris autònoms en la seva 
utilització. 
Durada:  
1 hora  
 
 

L’ordenació de la biblioteca 

Destinataris:  
Alumnes de 4t 
Materials: 
Fitxa d’exercici pràctic per cada 
alumne 

Descripció:  
Es proposa un repte per grups on els 
alumnes hauran d’intentar formar 
conjunts amb un grapat de 
fotografies aparentment inconnexes. 
Treballarem la classificació de 
general a particular relacionant-ho 
amb l’ordenació utilitzada a les 
biblioteques. 
Durada:  
1 hora 
  

Laboratori de lectura. AfARTa’t de jugar! 

Destinataris:  
Alumnes de 3r i 4t 
Materials:  
Dibuix per cada alumne 

Descripció:  
Visitarem un museu bastant estrafolari amb 
quadres d’un tal Willy a qui li agrada molt la història 
de l’art. Una introducció divertida als llibres d’art 
per a infants que acabarà amb la creació de la seva 
Mona Lisa particular.  
Durada:  
1 hora i 30 minuts 
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Laboratori de lectura. Sortim a caminar! 

Destinataris:  
Alumnes 3r i 4t 
Materials: 
Sense materials 

Descripció:  
Aprofitant que avui  estem molt 
filosòfics hem decidit conèixer quines 
coses són importants a la vida.  
Infants, mestres i bibliotecària farem 
un viatge amb les millors sabates per 
descobrir grans preguntes de la vida. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
 

Laboratori de lectura. Musilletres 

Destinataris:  
Alumnes 3r i 4t 
Materials: 
Sense materials 
 

Descripció:  
Quatre personatges de contes molt 
diferents, quatre cançons i una pista 
de ball. Amb això experimentarem el 
poder suggeridor de la música per 
evocar sensacions i ens convertirem 
en directors artístics per un dia 
escollint la millor BSO per a cada 
història.  
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
 

Laboratori de lectura. Què s’amaga sota el mar? 

Destinataris:  
Alumnes 3r i 4t 
Materials: 
Sense materials 
 

Descripció:  
Equipats amb visor explorarem mars 
i oceans per descobrir com viuen els 
cavallets de mar o quantes balenes hi 
ha al món. Taller de joc basat en 
llibres de coneixements que promou 
la descoberta de la flora i fauna 
marines i la defensa de valors 
ecologistes. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
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Catàleg de visites per cicles primària 

Cicle superior (5è i 6è)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fem servir el catàleg 

Destinataris:  
Alumnes de 6è  
Materials:  
Fitxa d’exercici pràctic per cada 
alumne  
  

Descripció:  
Aprendrem a cercar llibres al 
catàleg a través de les consultes 
més freqüents i bàsiques. 
Posarem en pràctica les 
explicacions a través d’un 
exercici que resoldrem amb la 
localització final del document. 
Durada:  
1 hora  
  

 

Dinamització de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

La signatura 

Destinataris:  
Alumnes de 5è 
Materials:  
Fitxa d’exercici pràctic per grups 

Descripció:  
A mode d’investigadors d’un 
laboratori científic els alumnes 
treballaran en grups per descobrir la 
fórmula secreta de la signatura 
d’alguns documents. Un exercici que 
els permetrà descodificar i entendre 
les etiquetes dels llibres. 
Durada:  
1 hora  
 

Laboratori de lectura. Musilletres +  

Destinataris:  
Alumnes 5è i 6è 
Materials: 
Sense materials 
 

Descripció:  
Per què escollim un to greu o un 
d’agut? Què ens fa sentir la 
il·lustració d’una casa devastada pel 
pas del temps? Taller de reflexió al 
voltant del poder sensorial de la 
literatura i la música que segueix una 
dinàmica de joc i participació directa. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
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Laboratori de lectura. El meu amic Roald Dahl 

Destinataris:  
Alumnes 5è i 6è 
Materials: 
Recepta de cuina de cada alumne 
 

Descripció:  
A la Wonkatelevisió el programa 
estrella és un de cuina que presenten 
les bibliotecàries de la casa. En 
rigorós directe cuinarem fangstigosos 
plats extrets d’alguns dels millors 
llibres del gran Roald Dahl. Tots 
plegats acabarem creant el nostre 
receptari meravellós per emportar a 
l’escola. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
 

Laboratori de lectura. Un globo, dos globos, tres globos 

Destinataris:  
Alumnes 5è i 6è 
Materials: 
Poema grupal  
 

Descripció:  
Un zoo viu a la biblioteca quan obrim 
els llibres de la Gloria Fuertes. 
Passejant entre insectes, mamífers i 
altres bèsties, descobrirem el gran 
valor literari dels poemes de l’autora 
i algunes anècdotes de la seva vida 
apassionant. Taller final de poesia a 
partir del joc del cadàver exquisit. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
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E. Educació secundària 

 

Objectius específics 

 

 

 Conèixer la biblioteca i els seus serveis  

 

 Aprendre a consultar i administrar el Catàleg Aladí  

 

 Conèixer i identificar diferents tipus de fonts d’informació segons les dades 

que proporcionen, les seves característiques i utilitats pràctiques per a 

elaborar correctament els treballs escolars  

 

 Aprendre a citar els documents de la bibliografia dels treballs  

 

 Adquirir habilitats de cerca i utilització d’Internet 
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Catàleg de visites i serveis comuns  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coneix la biblioteca 

Destinataris:  
Alumnes de tota l’ESO 
Materials:  
Documentació per als alumnes 
 

Descripció:  
Presentació sobre el funcionament i els 
serveis de la biblioteca i l’ús del Catàleg 
Aladí. Aquesta visita pot variar en 
funció dels coneixements del grup.  
Durada:  
1 hora 
  

Maleta viatgera 

Destinataris:  
Alumnes de tota l’ESO 
Materials:  
Documents pertinents 
 

Descripció:  
A petició de l’escola, la biblioteca 
munta una selecció de llibres i altres 
materials per deixar-los en préstec al 
centre el temps que ho requereixi. 
 

Còmics viatgers 

Destinataris:  
Alumnes de tota l’ESO 
Materials:  
Documents pertinents 
 

Descripció:  
A petició de l’escola, la 
biblioteca munta una 
selecció de còmics ja sigui 
temàtic o per autors per 
deixar-los en préstec al 
centre el temps que ho 
requereixi.  El lot es pot 
complementar amb una 
guia de lectura i/o 
presentació al docent dels 
títols seleccionats.  
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Catàleg de visites per cicles secundària 

Primer Cicle (1r i 2n)  

Formació d’usuaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fonts d’informació en paper 

Destinataris:  
Alumnes de 1r d’ESO 
Materials:  
Documentació per als alumnes 

Descripció:  
Explicació sobre  quines són les diferents 
fonts d’informació que podem trobar en 
paper, en quins suports es troben i quin 
tipus de dades ens proporcionen; 
aprofundirem en les monografies 
coneixent les diferents parts del llibre i 
aprendrem com fer citacions 
bibliogràfiques. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts 
 

A la recerca d’informació local 

Destinataris:  
Alumnes de 2n d’ESO 
Materials:  
Documentació per als alumnes 
  

Descripció:  
Presentació de la col·lecció local i 
del fons especialitzat de la 
biblioteca. Explicació sobre l’ús 
avançat del catàleg Aladí i les 
principals fonts d’informació 
electròniques. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts 
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Dinamització de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DeBAT a BAT. Ídem x Ídem 

Destinataris:  
Alumnes de 1r d’ESO  
Materials: 
Sense materials 
 

Descripció:  
Taller d’art, literatura i filosofia on a partir 
d’àlbums il·lustrats reflexionarem sobre el 
concepte d’identitat. Parlarem del dret a la 
diferència, de com ens veuen i de com som, de 
la tendència a etiquetar. La sessió segueix una 
dinàmica de participació directa basada en el 
joc i la descoberta que vol fomentar l’esperit 
crític dels joves. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
  

DeBAT a BAT. El què dius i no dius 

Destinataris:  
Alumnes de 2n d’ESO  
Materials: 
Sense materials 
 

Descripció:  
Taller d’art, literatura i filosofia on a 
partir d’àlbums il·lustrats 
descobrirem l’imaginari de l’autor 
Shaun Tan. Donat a tractar temes 
polítics i socials descobrirem el poder 
de les seves imatges i què hi podem 
llegir de nosaltres mateixos en elles. 
La sessió segueix una dinàmica de 
participació directa basada en el joc 
on la sorpresa és un factor clau. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
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Catàleg de visites per cicles secundària 

Segon Cicle (3r i 4t) 

Formació d’usuaris  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprofita les fonts d’informació electròniques 

Destinataris:  
Alumnes de 3r d’ESO 
Materials:  
Documentació per als alumnes 
  

Descripció:  
Explicació sobre quines són les 
principals fonts d’informació 
electròniques i les estratègies de 
cerca a seguir. Presentació de 
recursos i aplicacions en línia 
molt útils per a elaborar treballs 
escolars. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts 
  

 

 

 

 

 

 

 

Metodologia del treball científic 

Destinataris:  
Alumnes de 4t d’ESO  
Materials: 
Documentació per als alumnes 
 

Descripció:  
Sessió d’orientació en l’elaboració del 
treball de recerca. Tractarem els 
punts clau a tenir en compte per al 
seu plantejament, metodologia 
d’investigació i presentació. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
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Dinamització de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DeBAT a BAT. Somni o desig 

Destinataris:  
Alumnes de 3r d’ESO  
Materials: 
Sense materials 
 

Descripció:  
Taller d’art, literatura i filosofia on a partir 
d’àlbums il·lustrats parlarem sobre fantasiar, 
anhelar, desitjar i dormir com a camí a la 
felicitat. Ens qüestionarem també el pes de la 
màgia i l’atzar en les nostres vides i 
descobrirem el surrealisme artístic i la seva 
relació amb el món oníric. La sessió segueix una 
dinàmica de participació directa basada en el 
joc i la descoberta que vol fomentar l’esperit 
crític dels joves. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
  

Club de còmic 

Destinataris:  
Alumnes de tota l’ESO  
Materials: 
Còmics escollits (un exemplar per alumne) 
i guies, articles, ressenyes, etc per 
acompanyar la lectura 
 

Descripció:  
Sessions per introduir el còmic a l’aula com a 
foment de la lectura, com a llenguatge 
expressiu propi i com a eina per treballar 
diferents temàtiques, per exemple, històriques 
o socials, com la diversitat. El responsable de 
còmic de la biblioteca assistiria a les sessions on 
es comentaria el títol triat.  Amb la complicitat 
del professor s’establiria la periodicitat i es faria 
la tria dels títols a partir dels temes que es 
volguessin treballar a l’aula ja que 
pràcticament tots els temes han estat tractats 
des del còmic. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts   
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F. Batxillerat i cicles formatius 

 

Objectius específics 

 

 Conèixer la biblioteca i els seus serveis  

 

 Aprendre a consultar i administrar el Catàleg Aladí  

 

 Estimular el gust per la lectura d’obres literàries ambientades en el barri del 

Carmel 

 

 Conèixer les necessitats lectores dels infants més petits i com estimular-les 

amb els recursos de la biblioteca 

 

 Iniciar-se en la pràctica de la narració oral 
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Catàleg de visites i serveis comuns 

Coneix la biblioteca 

Destinataris:  
Alumnes de Batxillerat i Cicles 
Formatius 
Materials:  
Documentació per als alumnes 
 

Descripció:  
Presentació sobre el funcionament i els 
serveis de la biblioteca i l’ús del Catàleg 
Aladí. Aquesta visita pot variar en 
funció dels coneixements del grup. 
Durada:  
1 hora 
 

 

 

Maleta viatgera 

Destinataris:  
Alumnes de Batxillerat i Cicles 
Formatius  
Materials:  
Documents pertinents 
 

Descripció:  
A petició de l’escola, la biblioteca 
munta una selecció de llibres i altres 
materials per deixar-los en préstec al 
centre el temps que ho requereixi. 
 

 

 

Biblioteca a la carta 

Destinataris:  
Alumnes de Batxillerat i Cicles 
Formatius 
Materials:  
Documents, guies, etc. pertinents  

Descripció:  
Presentació dels recursos, físics i/o en 
línia, que la biblioteca disposa sobre un 
tema escollit prèviament per l’escola.  
Durada:  
1 hora 
 

 

 

Ruta literària. Últimas tardes con Teresa 

Destinataris:  
Alumnes de Batxillerat i Cicles 
Formatius  
Materials:  
Guia de la ruta per cadascun dels 
assistents  

Descripció:  
Passejada pel barri del Carmel seguint 
les passes dels protagonistes de la 
famosa novel·la de Juan Marsé, 
Últimas tardes con Teresa.  
Durada:  
2 hores i 30 minuts 
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Catàleg de visites específiques 

El procés lector i el llibres per a infants de 0-3 anys 

Destinataris:  
Alumnes de cicles formatius 
relacionats amb l’educació 
d’infants 
Materials:  
Documentació per als alumnes 
 

Descripció:  
Explicació sobre l’aprenentatge del 
procés lector a partir dels mesos de 
vida i presentació dels materials que la 
biblioteca i el mercat editorial posa a 
l’abast d’aquests infants. 
Completarem la sessió amb una estona 
per consultar els materials lliurament. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts 
 

 

 

L’art d’explicar contes 

Destinataris:  
Alumnes de cicles formatius 
relacionats amb l’educació 
d’infants  
Materials:  
Documentació per als alumnes  

Descripció:  
Sessió d’introducció a l’art de la 
narració oral on es compartiran les 
principals nocions a tenir en compte 
per a garantir una sessió de contes amb 
èxit. Es combinarà una part teòrica i 
una altra de pràctica amb un exercici 
dels mateixos assistents. 
Durada:  
2 hores 
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G. Grups d’adults – escoles d’adults, mestres i 

famílies 

 

Objectius específics: 

 

 Conèixer la biblioteca i els seus serveis  

 

 Aprendre a consultar i administrar el Catàleg Aladí  

 

 Estimular el gust per la lectura d’obres literàries ambientades en el barri del 

Carmel 

 

 Conèixer les necessitats lectores dels infants més petits i com estimular-les 

amb els recursos de la biblioteca 

 

 Conèixer les principals pautes per narrar contes amb èxit 
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Catàleg de visites i serveis comuns 

 

Coneix la biblioteca 

Destinataris:  
Adults poc habituats a utilitzar les 
biblioteques  
Materials:  
Documentació per als alumnes 
 

Descripció:  
Presentació sobre el funcionament i els 
serveis de la biblioteca i l’ús del Catàleg 
Aladí. Aquesta visita pot variar en 
funció dels coneixements del grup. 
Durada:  
1 hora 
 

 

 

Literatura infantil a la carta 

Destinataris:  
Adults amb tracte habitual amb 
infants  
Materials:  
Documents pertinents  

Descripció:  
Presentació dels millors llibres infantils 
sobre algun tema a petició del grup 
interessat.  
Durada:  
1 hora 
 

 

 

 

Ruta literària. Últimas tardes con Teresa 

Destinataris:  
Adults interessats 
Materials:  
Guia de la ruta per cadascun dels 
assistents  

Descripció:  
Passejada pel barri del Carmel seguint 
les passes dels protagonistes de la 
famosa novel·la de Juan Marsé, 
Últimas tardes con Teresa.  
Durada:  
2 hores i 30 minuts 
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El procés lector i el llibres per a infants de 0-3 anys 

Destinataris:  
Adults amb tracte habitual amb 
infants  
Materials:  
Documentació per als alumnes 
 

Descripció:  
Explicació sobre l’aprenentatge del 
procés lector a partir dels mesos de 
vida i presentació dels materials que la 
biblioteca i el mercat editorial posa a 
l’abast d’aquests infants. 
Completarem la sessió amb una estona 
per consultar els materials lliurament. 
Durada:  
1 hora i 30 minuts 
 

L’art d’explicar contes 

Destinataris:  
Alumnes de cicles formatius 
relacionats amb l’educació 
d’infants  
Materials:  
Documentació per als alumnes  

Descripció:  
Sessió d’introducció a l’art de la 
narració oral on es compartiran les 
principals nocions a tenir en compte 
per a garantir una sessió de contes amb 
èxit. Es combinarà una part teòrica i 
una altra de pràctica amb un exercici 
dels mateixos assistents. 
Durada:  
2 hores 
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H. Mapa escolar 

La biblioteca El Carmel – Juan Marsé forma part de la xarxa de Biblioteques de 

Barcelona. Per tal de garantir l’atenció a tots els centres educatius de la ciutat, les 

biblioteques es reparteixen  la seva àrea d’actuació. En el cas del districte d’Horta-

Guinardó aquestes són les àrees d’influència de cada biblioteca: 
 

 Biblioteca El Carmel – Juan Marsé 

La Teixonera i el Carmel 

 Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda 

Can Baró, el Guinardó i el Baix Guinardó 

 Biblioteca Horta – Can Mariner 

Horta, Font d’en Fargues i la Clota 

 Biblioteca Montbau – Albert  Pérez Baró 

Sant Genís, Montbau i la Vall d’Hebron 
 

La Biblioteca El Carmel – Juan Marsé és la biblioteca de referència per a: 

 

Centres públics 
 
 Escola Bressol Municipal Albí  

Educació infantil 

 Escola Bressol Municipal Tris-Tras 
Educació infantil 

 Escola Bressol Municipal Xarlot 
Educació infantil 

 Escola Bressol Municipal El Gat Negre 
Educació infantil 

 Escola El Carmel 
Educació infantil i primària 

 Escola Coves d’en Cimany 
Educació infantil i primària 

 Escola Taxonera 
Educació infantil i primària 

 Escola Torrent de Can Carabassa  
Educació infantil i primària 

 Institut Ferran Tallada 
Educació infantil, primària, ESO, batxillerat 
i cicles formatius 

 Centre de Formació de Persones Adultes 
El Carmel 

Centres privats i concertats 
 
 Llar d’Infants Flor de Neu 

Educació infantil 

 Llar d’Infants Privada El Petit Príncep Blau  
Educació infantil 

 Llar d’Infants Privada L’Hortet 
Educació infantil  

 Piaget  
Educació infantil, primària i ESO 

 Santa Teresa de Jesús  
Educació infantil, primària i ESO 

 Virolai  
Educació infantil, primària, ESO, 
batxillerat i cicles formatius 

Aquelles escoles fora de l’àrea 

d’influència territorial de la biblioteca 

que per proximitat o bé, millor 

accessibilitat, vulguin accedir al catàleg 

de serveis també seran ateses. 
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I. Contacte 

 

Biblioteca El Carmel-Juan Marsé 

Murtra, 135-145 

08032 Barcelona 

Tel. 934 072 870 

b.barcelona.jma@diba.cat  

www.bcn.cat/bibelcarmel  

www.facebook.com/bibelcarmel  

 

 

Per a sol·licitar una visita us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de 

qualsevol dels anteriors canals o bé, directament amb les responsables de l’Àrea 

Infantil i les Visites Escolars: 

 

Iris González  

gonzalezair@diba.cat  

 

Esther Pozo  

pozove@diba.cat  
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