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A mitjans d’aquest curs hem iniciat un projecte de Biblioteca d’aula. Us en volem 

explicar el PROJECTE, per tal que, a més de conèixer-lo, ens hi pugueu ajudar des de 

casa vostra. 

 

Les biblioteques d’aula són un recurs molt útil per a fomentar el gust i l’interès per 

la lectura, sobretot a l’Educació Infantil, perquè aproximen els llibres als infants i els 

fan créixer en un entorn alfabetitzat.  

 

La nostra biblioteca és un racó de l’aula on hi ha un moble amb sis caixons amb els 

contes ordenats per temàtiques i un espai còmode on poder-los mirar i/o llegir. 

Cada temàtica té un color i els temes canvien en funció de les necessitats de cada 

edat. D’una manera molt visual els nens/es poden participar en l’hàbit d'ordenar els 

contes i en l’autonomia a l’hora d’escollir quin conte volen mirar.  
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Funcionament 

Amb la participació de l’alumnat vam 

elaborar unes normes d’ús de la 

biblioteca d’aula senzilles i pràctiques que 

estan exposades en un cartell ben visible 

en el racó. Per vetllar pel compliment 

d’aquestes normes, tenim un personatge 

màgic “La Fada Polsina” que arriba a P3 i 

els acompanya fins a P5. 

 

 

 

A cada aula, hi ha els encarregats o bibliotecaris d’aula que tenen, entre altres 

funcions, la d’ordenar els contes. 

Quinzenalment es presenta un conte nou per la biblioteca. La mestra l’explica als 

alumnes i durant aquest 15 dies ocuparà un lloc protagonista al racó. 

 

Els alumnes participen del racó de manera lliure durant el dia o organitzada, amb 

activitats programades com per exemple lectures compartides, treball de 

vocabulari,... com un espai més on treballar la llengua. 

Tot seguit us presentem una sèrie de recomanacions que us poden ajudar a 

aconseguir que els vostres fills trobin el gust per la lectura, també des de casa: 

 Intenteu que us vegin a llegir a vosaltres, pares i mares.  

 Llegiu en veu alta als vostres fills/es.  

 Dediqueu de 10 a 20 minuts diaris per llegir i mirar contes amb els vostres 

fills/es.  

 Tingueu a casa llibres que els interessin. Han de descobrir que es llegeix per 

aprendre, però també per passar-ho bé, per plaer i per distracció. 

 És important que disposeu d’un lloc agradable per llegir i mirar contes, amb 

llum adequada, tranquil·litat i sense soroll.  

 Visiteu de forma habitual la biblioteca del vostre poble o ciutat.  
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Us animem que, des de casa, compartiu 

moments de lectura amb els vostres 

fills/es. 

 

 

 

 

 

 

Aquí teniu una llista dels contes que hem treballat a l’aula amb els nens i nenes 

d’Educació Infantil. 

 

- Mckee, David, Un dia amb l’Elmer. Editorial Barcanova. 

- Oral, Feridum, La poma vermella. Editorial Baula. 

- Obiols, Anna. El secret de la tortuga. Editorial Baula. 

- Cooper, Helen. Sopa de carbassa. Editorial Joventut. 

- Scuderi, Lucia. El que el llop li explica a la lluna. Editorial Joventut. 

- Grejniec, Michael. De què fa gust la lluna. Editorial Kalandraka. 

- Aguilar, Luisa. Orelles de papallona. Editorial Kalandraka. 

- McBratney, Sam. Endevina com t’estimo. Editorial Kókinos 

- Carle, Eric. L’erugueta goluda. Editorial Kókinos. 

 

 

 

 

 

 

Atentament, 

Equip de mestres d’Infantil 


