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Escolars de 10 a 12 anys (5t i 6t de Primària)

 
PRESENTACIÓ

Els treballs hauran d'entregar-se fins al 30 de
setembre en la Biblioteca Municipal “Enric Valor”.
El mateix autor podrà presentar un màxim de dos

treballs. 
 

FORMAT
Els marcadors tindran una dimensió de 19 x 5 cm.

 
TEMÀTICA I TÈCNICA

Hauran d'estar inspirats en la frase “Una vegada
que aprens a llegir, seràs lliure per sempre”. La
tècnica a utilitzar és lliure i poden estar escrits en

valencià o castellà.
 

PREMIS
Es premiarà als dos millors marcadors,

reconeixent-los per mitjà de la impressió del
mateix per a ser distribuït. Als premiats se'ls
notificarà el resultat, sent l'acte d'entrega de

premis, el dia 24 d'octubre, Dia de la Biblioteca.
 

Poden arreplegar el formulari i la cartolina en la
Biblioteca Municipal o en la web de la biblioteca

www.crevillent.es/pagina/biblioteca-municipal
 

ACTIVITATS 
PER A LA

PROMOCIÓ DE
LA LECTURA

 O R G A N I T Z A D E S  P E R :

Tfn | 965 40 65 10
biblioteca@crevillent.es

C/ Verge del Carme, nº38
03330 Crevillent

 CONTACTE

DIRECCIÓ

Cultura Crevillent

@bibliotecacrevillent

@bibliotecacrevillent

XARXES SOCIALS

CONCURS DE
MARCAPÀGINES

ESCOLARS DE 5T I 6T DE PRIMÀRIA

"

https://www.google.com/search?q=biblioteca+municipal+enric+valor+crevillent&rlz=1C1CHBD_esES796ES796&sxsrf=ALeKk03UeWarudshZAbAV6HP7yEOzPpJsQ%3A1618389017749&ei=Gah2YMuVLYy7UqXAjMgG&oq=biblioteca+municipal+enric+valor+crevillent&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggmOgcIABBHELADOgQIIxAnOgQILhAnOg4IABCxAxCDARDHARCjAjoICAAQsQMQgwE6CwgAELEDEMcBEKMCOgQIABBDOgQILhBDOgoIABCxAxCDARBDOgoIABDHARCvARBDOgcIABCxAxBDOg4IABCxAxCDARDHARCvAToHCC4QsQMQQzoCCAA6BQguELEDOggIABDHARCvAToFCAAQsQM6BggAEBYQHlDUWljwoAFg2qIBaAFwAngEgAHOBYgB612SAQwyLTI1LjguMC40LjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiLhov0qP3vAhWMnRQKHSUgA2kQ4dUDCA4&uact=5#


Dins del Pla Lector de la Biblioteca i continuant amb
l'objectiu establit de promoure l'hàbit a la lectura,

s'han preparat dos “Maletins Didàctics” que poden
ser prestats per un període d'un mes (renovable i
ampliable) per a treballar amb els escolars d'una

mateixa classe.
 

Es tracta de dos maletins:
“Treballa les teues emocions” per a 3r 

“Crea la teua història” per a 4t
 

Els maletins contenen llibres, jocs, activitats
programades, pel·lícules… perquè es treballen d'una

banda, la identificació i gestió de les emocions, i
d'altra banda, la possibilitat de crear els seus propis

contes, desenrotllant la creativitat i imaginació.
Els professors que puguen estar interessats a

accedir a estos maletins només han de contactar
amb la Biblioteca (tfn. 965401526 ext. 504 o al

correu electrònic biblioteca@crevillent.es) i els
confirmarem el termini assignat.

 

En la situació actual en què estem per motiu de la
pandèmia, s'ha pensat acostar als xicotets del cole,

concretament als escolars de 2n, una activitat que ens
recorda a “Contes per telèfon” de Gianni Rodari.
Ell per la seua professió de viatjant de comerç a
penes podia estar a casa, però això no va ser

obstacle perquè cada nit, a les nou en punt, telefonara
a la seua filla per a contar-li un conte.

 
Proposem fer una connexió en directe per a contar un

conte de Gianni Rodari escenificat i poder fer una
sessió participativa amb l'alumnat.

 

Com tots els anys reprenem esta activitat, es tracta
de visitar els col·legis de les pedanies una vegada
al mes, i adaptant-nos a la pandèmia en compte de

portar llibres de la biblioteca realitzarem un
contacontes amb el kamisibai.

 
El col·legi pot triar el dia i l'hora que vullguen que
se'ls visite tots els mesos, proposem que siga els

últims dilluns, dimarts o dimecres de mes.
Per a sol·licitar el dia i l'hora adequada poden

enviar un correu electrònic a
biblioteca@crevillent.es

 

MALETINS
DIDÀCTICS

CONTES PER
TELÈFON

"EL KAMISIBAI VA
AL COL·LE"

Obert a tots els
xiquets i xiquetes

ESCOLARS DE 3R I 4T DE PRIMÀRIA

ESCOLARS DE 2N DE PRIMÀRIA

COL·LEGIS DE LES PEDANIES

data límit presentació
fotografies | 21 d'abril

CONTA AMB MI

Es tracta d'una iniciativa en què es pretén
motivar als majors perquè conten històries o

contes als més xicotets, despertant-los l'interés
per la lectura.

 
Per a participar ha d'enviar-se una fotografia en

què aparega un xiquet o una xiqueta
acompanyat d'una altra persona que està
contant-li un conte. Estes fotografies serà

exposades en la Biblioteca Municipal el dia del
llibre, 23 d'abril.

 
Les persones interessades han de remetre la
seua fotografia amb l'autorització d'ús de la

imatge per part del tutor a
cuentaconmigocrevillent@gmail.com 

abans del 21 d'abril.
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