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curs 2016-2017 

+ informació: b.igualada.c@diba.cat 

 
 
F) VISITES I ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA CENTRAL D’IGUALADA 
 
Descoberta de la biblioteca 
Dates: durant tot el curs escolar 
Contingut: Descobrir què és la biblioteca i introduir el gust pels contes. 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: Parvulari (P3, P4, P5) 
 
Què és la Biblioteca? 
Dates: durant tot el curs escolar 
Contingut: Conèixer el funcionament de la biblioteca i un millor aprofitament dels seus 
recursos, amb el suport del joc interactiu A la descoberta de la biblioteca.  
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: Educació primària. Cicle inicial (1r i 2n) 
 
Explorem la Biblioteca 
Dates: durant tot el curs escolar 
Contingut: Conèixer el funcionament de la biblioteca i un millor aprofitament dels seus 
recursos, amb el suport del joc interactiu A la descoberta de la biblioteca.  
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: Educació primària. Cicle mitjà (3r i 4t) 
 
Busquem informació 
Dates: durant tot el curs escolar 
Contingut: Conèixer la col·lecció i els recursos de la Biblioteca per a realitzar els 
primers treballs escolars, amb el suport del joc interactiu A la descoberta de la 
biblioteca.  
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: Educació primària. Cicle superior (5è i 6è) 
 
Resol l’enigma...                                                                                      Activitat nova! 
Dates: durant tot el curs escolar 
Contingut: Conèixer el funcionament de la biblioteca, els diferents espais i com cercar 
els documents a traves d’un joc de pistes 
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Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: 1r ESO 
 
Aprenent a investigar 
Dates: durant tot el curs escolar 
Contingut: Donar pautes per buscar informació i mostrar els recursos i les fonts 
d’informació de nivell més avançat que ofereix la Biblioteca. Introducció a la Biblioteca 
Virtual. 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: 3r ESO 
 
Taller d’iniciació a la recerca 
Dates: durant tot el curs escolar 
Contingut: Conèixer tot allò que pot ser útil per al treball de recerca i desvetllar 
l’interès per la investigació: fonts orals, llibres de consulta, documents curiosos, 
experiències d'investigadors, proposta de temes. Descobrir els recursos de la 
Biblioteca Virtual i la Col·lecció Local. Es pot programar una visita conjunta amb l’Arxiu 
Comarcal de l’Anoia, la Biblioteca Central d’Igualada i el Centre d’Estudis Comarcals 
d’Igualada (CECI). 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada, Arxiu Comarcal i CECI 
Etapa: 1r Batxillerat 
 
Visites a mida 
Dates: durant tot el curs escolar 
Contingut: Visites temàtiques organitzades en funció dels interessos del grup. Es pot 
treballar tant el fons que la Biblioteca té sobre un tema determinat d’interès per a 
l’aula, com els aspectes relacionats amb la recerca d’informació (catàleg, utilització de 
diccionaris i enciclopèdies, elaboració de bibliografia, etc.).  
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: Educació infantil, Educació primària, ESO, Batxillerat, Cicles formatius 
 
Foment de la lectura. De l’obligació fer-ne plaer 
Dates: durant tot el curs escolar 
Contingut: Adreçat al grup-classe que vulgui treballar una lectura obligatòria en format 
de club de lectura, tant en català com en castellà. 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: ESO 
 
Foment de la lectura. Lectura augmentada sobre el bullying 
Dates: gener i febrer de 2017 
Contingut: Adreçat al grup-classe que vulgui treballar la lectura del llibre JUUL i altres 
llibres relacionats amb l’assetjament escolar. En format de club de lectura i relacionat 
amb les exposicions que la biblioteca acollirà el gener-febrer 2017. 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: ESO 
 
 



3 
 

Foment de la lectura. Fem-ho fàcil 
Dates: durant tot el curs escolar 
Contingut: Club de lectura per apropar els llibres de Lectura Fàcil als grups amb 
necessitats educatives especials (PTT, TVA,...). 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: PTT, TVA, ... 
 
Foment de la lectura. El curs del meu riu lector 
Dates: dues visites (la primera al començament de curs i l’altra a l’acabar, per fer les 
recomanacions del que s’ha llegit) 
Contingut: Visites adreçades a orientar i recomanar lectures diverses. A més, es 
mostren les recomanacions de la web Gènius de la Xarxa de Biblioteques. Es dóna 
l’oportunitat als alumnes d’endur-se els llibres en préstec. Es recomana dur el carnet 
de la Biblioteca (aquells que el tinguin). 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: Cicle superior d’educació primària 
 
Foment de la lectura. Tria’t el llibre 
Dates: durant tot el curs escolar 
Contingut: Visita adreçada a orientar i recomanar lectures, de diferents títols, gèneres i 
autors. Es dóna l’oportunitat als alumnes d’endur-se’ls en préstec. Es recomana dur el 
carnet de la Biblioteca. 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: ESO 
 
Foment de la lectura. Tu ens REComanes: concurs de booktrailers 
Dates: durant tot el curs. Data límit de presentació dels treballs, 30 de maig de 2017 
Contingut: dinamitzar i promoure la lectura, i fomentar les habilitats digitals, creatives i 
col·laboratives dels joves. Els tutors ho poden plantejar com un treball de curs. 
Més informació a la web de la biblioteca: www.bibliotecaigualada.cat 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: ESO i Batxillerat 
 
Foment de la lectura. Els Super...herois i heroïnes                                    Activitat nova! 
Dates: de febrer a juny de 2017  
Contingut: Visita adreçada a conèixer la història dels còmics de superherois i de 
superheroïnes que es troben a la biblioteca.  
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: Educació primària. Cicle superior (5è i 6è) 
 
Foment de la lectura. Del Patufet a Bola de drac                                          Activitat nova! 
Dates: de febrer a juny de 2017 
Contingut: Visita adreçada a conèixer la història del còmic i de les diferents 
nacionalitats, i quins podem trobar a la biblioteca.  
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: ESO 
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P) EXPOSICIONS 
 
Els nostres músics: Paquita Madriguera 
Dates: del 16 de novembre al 9 de desembre de 2016 
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada 
Contingut: Donar a conèixer la pianista i compositora igualadina Francesca Madriguera 
i Rodón (1900-1965), i del Premi Ciutat d’Igualada de composició musical que porta el 
seu nom. 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada 
Etapa: Primària, ESO 
 
 
Noms robats, de Josep Antoni Tàssies 
Dates: del 12 de gener al 11 de febrer de 2017 
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada 
Contingut: exposició gràfica de les il·lustracions del llibre Noms robats, de José Antonio 
Tàssies, referent a l’assetjament escolar. Possibilitat de treballar-ho a la biblioteca amb 
el mestre acompanyant. 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada i regidoria d’Ensenyament i CRP 
Etapa: Educació primària: 4t, 5è, 6è 
 
 
Juul, de Gregie de Maeyer 
Dates: del 12 de gener al 11 de febrer de 2017 
Lloc: Biblioteca Central d’Igualada 
Contingut: exposició basada en el llibre Juul, de Gregie de Maeyer, sobre els infants 
maltractats. Possibilitat de treballar-ho a la biblioteca amb el mestre acompanyant. 
Ho organitza: Biblioteca Central d’Igualada i regidoria d’Ensenyament i CRP 
Etapa: Educació primària: 4t, 5è, 6è i ESO 
 


