Aquest estiu, refresca't el cap amb Biblioestiu!

www.biblioestiu.cat

Entre l'1 de juliol i el 15 de setembre d'enguany, les Biblioteques de Catalunya posaran
en marxa el projecte Biblioestiu, una campanya estiuenca de foment de la lectura
entre els més joves.
El projecte Biblioestiu es divideix en dos programes, adreçats a dues franges d'edats
diferents: dels 5 als 9 anys i dels 10 als 16 anys.

Biblioestiu 5-9
Fugint de les classes i els treballs escolars, Biblioestiu 5-9 proposa als més petits gaudir
d'algunes lectures a través del joc, les activitats i la imaginació.
En col·laboració amb l'Editorial la Galera, les biblioteques posaran a disposició dels
més petits un seguit de materials per gaudir de diferents títols durant les setmanes de
vacances.
Amb la voluntat d’oferir un ventall ampli de lectures, combinant autors nacionals amb
títols traduïts, s’han escollit sis propostes de títols i col·leccions, dividides en dues
franges d'edat (5-7 i 8-9). Es tracta, en tots els casos, de títols disponibles tant en
català com en castellà.

www.biblioestiu.cat

Títols escollits, per a la franja dels 5 als 7 anys:
-

Yellow Van, de Vita Dickinson i Roser Calafell
Una divertida col·lecció de llibres de 48 pàgines per a primers lectors, amb text
rimat, il·lustracions a tot color de Roser Calafell i un apartat final amb jocs i
curiositats.

-

El petit drac Coco, d’Ingo Siegner
Una sèrie de primeres novel·les per a nens i nenes a partir de 7 anys,
protagonitzada per un drac molt entranyable. Narracions ben filades
acompanyades d’il·lustracions a color, amb un personatge que ha conquistat
les llibreries i les sales de cinemes del país.

-

Els Fanculers, de Carles Sala i Eloi Sala
La col·lecció oficial del FC Barcelona, escrita per un dels autors més estimats del
panorama infantil, que explica les aventures d’uns éssers diminuts que viuen al
Camp Nou.
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Títols escollits, per a la franja dels 8 als 9 anys:

-

Agatha Mistery, de Sir Steve Stevenson

-

Premi Josep M. Folch i Torres 2014
Hachiko. El gos que esperava, de Lluís Prats

-

Premi Josep M. Folch i Torres 2015
La nena que es va convertir en mòbil, de Francesc Puigpelat

Activitats per a la franja dels 5 als 7 anys:
La franja dels més petits es realitzarà a partir de cartes. Per a cadascuna de les
col·leccions s’han preparat quatre models de carta. En aquests missatges, els
protagonistes i personatges dels llibres s’adrecen als nens i nenes de les biblioteques
demanant-los algun dibuix, favor, text, resposta...
La idea és fomentar el vincle emocional amb els personatges a través d’exercicis
d’escriptura, creativitat i dibuix.
Tot i que les cartes estan relacionades amb els continguts
dels llibres, no es tracta de valorar la comprensió lectora
de cada nen, ni de puntuar els resultats. Allò important és
deixar volar la imaginació i respondre.
Per donar més pes a l’activitat de correspondència i
aportar un petit toc de ritual o màgia a aquest intercanvi
de missatges amb els personatges (recordant el ritual de
la carta als Reis d’Orient), les biblioteques posaran a
disposició dels petits escriptors les bústies Biblioestiu.
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Activitats per a la franja dels 8 als 9 anys:
Per als nens i nenes de 8 a 9 anys, Biblioestiu oferirà un quadern de jocs i activitats
relacionat amb cadascuna de les lectures proposades. S’hi combinen passatemps amb
d’altres exercicis més relacionats amb la comprensió lectora: laberints, endevinalles, el
racó d’escriptura, exercicis de “fem memòria”, etc.
De nou, l’únic objectiu serà entretenir, amb un sistema de premis que compensarà la
participació i no l’encert de les respostes.

Biblioestiu 10-16
La iniciativa Biblioestiu de les Biblioteques de Catalunya oferirà als seus lectors de 10 a
16 anys l'accés a una plataforma digital educativa que els permet certificar la lectura
lliure i obtenir premis llegint: Biblioestiu 10-16.
Es tracta d'un portal en línia dissenyat per motivar els nens i nenes a llegir, compartir
les seves lectures i millorar la seva comprensió lectora.
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Des de l'1 de juliol al 15 de setembre de 2016, els nens i nenes trobaran a Biblioestiu
10-16 un catàleg de propostes de lectura adequades a la seva edat i els seus
interessos, des de llibres clàssics a les darreres novetats de la literatura juvenil.
En escollir un llibre, el lector l'haurà d'obtenir
a la biblioteca o a una llibreria del seu
municipi per començar-lo a llegir. Un cop
iniciada la lectura, podrà accedir al portal (a
través d'un dispositiu mòbil o bé un
ordinador), on trobarà qüestionaris de
comprensió lectora, organitzats capítol a
capítol. Responent correctament aquests
qüestionaris, obtindrà punts, i aquests punts
li permetran obtenir premis: des de
complements pel seu avatar a entrades de
cinema. Biblioestiu 10-16 distribuirà fins a
1.000 premis entre els seus lectors.
Per altra banda, tant les famílies com els
bibliotecaris compten amb llicències de
"tutor" que els permetran recomanar llibres i
realitzar un seguiment complet de tota
l'activitat lectora dels seus fills/lectors: els
llibres llegits, el ritme de lectura, l'efectivitat
lectora, l'evolució, etc.
El portal Biblioestiu 10-16 ofereix un catàleg
de propostes de lectura que compta amb
més de 170 títols en català i en castellà, des
de llibres clàssics a les darreres novetats de
la literatura juvenil. Entre els títols en català, s'han prioritzat aquells d'autors catalans,
mentre que els títols en castellà inclouen obres tant d'autors
espanyols com estrangers.
Els títols incorporats al portal Biblioestiu 10-16 s'han escollit segons
criteris didàctics i d'interès per part dels lectors, de manera que
trobem llibres d'editorials molt diverses (Grup62, La Galera, La
Magrana-RBA, Salamandra, Barcanova, Edebé, Santillana, SMCruïlla, Planeta, Siruela, Penguin Random House, etc.).
El catàleg actual s'ha desenvolupat a partir d'enquestes a diverses
escoles catalanes (més de 2.500 nens i nenes de 10 a 16 anys i més
de 70 mestres i professors de 5è de Primària a 4t d'ESO). També
s'han tingut en compte les recomanacions d'experts en literatura
juvenil expressades en documents com 100 llibres de la literatura
infantil i juvenil en llengua catalana, de l'Institut d'Estudis
Baleàrics.
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A títol d'exemple, alguns dels llibres presents a Biblioestiu 10-16 que habitualment es
recomanen com a lectures escolars són El mecanoscrit del segon origen (Manuel de
Pedrolo), Les llàgrimes de Shiva (Cèsar Mallorquí), El Zoo d'en Pitus (Sebastià Sorribas),
El niño del pijama de rayas (John Boyne) o El Príncipe de la Niebla (Carlos Ruiz Zafón).
Per altra banda, entre els llibres que els propis lectors recomanen en trobem els de
Harry Potter (J. K. Rowling), Geronimo Stilton (Elisabetta Dammi) o sagues per a
adolescents com la dels Llegats de Lorien (Pittacus Lore) o Divergente (Veronica Roth).

Aquest estiu, llegir té premi!
El projecte Biblioestiu premiarà els seus lectors pel simple fet de participar al
programa. Milers de premis els esperen. L'única cosa que han de fer per aconseguir-los
és gaudir llegint i realitzar les activitats associades a les lectures.
Els premis inclouen: fins a 1.000 entrades de cinema, 10 invitacions per al Camp Nou
Experience i lots de llibres.
Al final de l'estiu, els lectors hauran de dirigir-se a les seves biblioteques a recollir els
seus premis. Els participants de Biblioestiu 5-9 obtindran els seus premis mitjançant un
sorteig. Pel que fa als participants de Biblioestiu 10-16, tots els participants que hagin
acumulat 3.000 punts de lectura rebran un premi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El projecte Biblioestiu és una iniciativa del Servei de Biblioteques del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, que s'ofereix a totes les biblioteques públiques
de Catalunya.

Amb la col·laboració de l'Editorial la Galera i la plataforma Legiland:

Més informació a: www.biblioestiu.cat
Pregunta al teu bibliotecari: biblioestiu@gencat.cat
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