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2 Necessitats del centre que respon

Objectiu: Parlar de llibres per conèixer altres companys.Crida a la participació: Explicació de l’activitat a l’alumnat (tutoria, projecte d’acció cultural),pares (a través de la web del centre i una circular via mail), professorat (comissió pedagògica,equips docents).Primera cita: A partir d’un qüestionari sobre gustos literaris, els participants per parelles esconeixen i parlen de llibres.Els participants escullen, d’entre el fons bibliogràfic del centre, un llibre per tal d’oferir-lo al’altre membre de la parella per llegir-lo. El llibre està embolicat en forma de regal i amb unatarja s’explica el motiu de l’elecció.Lectura del llibre: Els participants tenen quatre setmanes per llegir el llibre.Segona cita: Els participants s’expliquen l’opinió del llibre en una tertúlia.Producte final: Gravació d’una bibliorrecomació (de 2’) per pujar-la al web del centre.

1. Reivindicar la lectura com element d’ autoconeixement i de comprensió del’altre.2. Potenciar el llibre com un objecte lúdic i de plaer no només intel·lectual.3. Valorar el llibre com element de comunicació i cohesió de la comunitateducativa.

3 Avenços que suposarà
1. Presa de decissió per part de l’alumnat en el seu itinerari lector.2. La biblioteca pot esdevenir un motor per promoure la cultura al centre.3. Punt de partida per a la reflexió d’un nou tractament de l’aprenentatge de la literatura.

Els 3 aspectes més interessants4
1. La PARTICIPACIÓ dels alumnes: han parlat de llibres i ha servit per conèixer-se millor i conèixeraltres companys.2. EL LLIBRE HA SORTIT DE LA BIBLIOTECA: la biblioteca s’ha obert a la comunitat educativa.3. Ha suposat el PUNT DE PARTIDA DER ALTRES INICIATIVES: club de lectura, “voluntariatd’alumnes bibliotecaris”, tertúlies literàries per al professorat, tractament no historicista de laliteratura, entre d’altres.

REPTE: Parlem de llibres?


