
 
 
 

CONEIXEMENT DE L’ENTORN 
 EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

Biblioteca 
 
FORMAT 
Presentació del servei i dels recursos de la biblioteca 
 
PROGRAMA 
Exploradors de Biblioteca de la Diputació de Barcelona (adaptació pròpia de la Biblioteca de 
Montornès)  
 
DESTINATARIS 
Alumnes des de P3 a 6è de primària 
 
CALENDARI 
Aconsellable durant un trimestre escolar, perquè sigui d’utilitat per als infants 
 
DURADA PREVISTA 
Entre 45 minuts i una hora 
 
OBJECTIUS 
L’objectiu principal és que els nens i nenes coneguin què poden trobar a la Biblioteca i que 
siguin autosuficients a l’hora de cercar informació. 
 
DESCRIPCIÓ 
Presentació de la Biblioteca i dels seus recursos, adaptats a cada nivell escolar i  de foment de 
la lectura. 
 
METODOLOGIA 
Als grups d’educació infantil se’ls explica el funcionament de la Biblioteca a través d’un conte 
que té com a protagonista la ratolina Agnès, que és la mascota de la biblioteca de Montornès. 
Després de la sessió tenen temps lliure per consultar llibres. 
1r.de primària . Powerpoint amb explicacions pràctiques del funcionament de la biblioteca. 
Seguidament es fa el “joc del semàfor”  per promoure la participació dels alumnes a l’entorn a 
preguntes sobre què es pot fer i que no es pot fer a la biblioteca: accions, serveis, etc. 
3r.de primària . Powerpoint amb explicacions pràctiques de la biblioteca. Seguidament es fa 
una gimcana on han de trobar personatges de llibres amagats a la sala infantil 
6è de primària . Visita centrada en la cerca d’informació i dels recursos que ofereix la Biblioteca 
per fer els treballs escolars. Finalment han de buscar informació a diferents fonts seguint el fil 
conductor d’una història (diccionaris, atlas, enciclopèdies...) . 
En acabar, a tots els grups se’ls proporciona informació de la biblioteca. 
 
LLOC DE REALITZACIÓ 
Sala Infantil de la Biblioteca. 
 
RECURSOS:  
Humans: personal de la Biblioteca i per algun grup dels més petits contacontes. 
Econòmics: gratuït. Cal el projector per passar el Powerpoint 
 
INFORMACIÓ   
Biblioteca de Montornès.  biblioteca@montornes.cat  Tel. 93 568 65 30 
 
 
 
 



INSCRIPCIONS 
A la pàgina web de l’Ajuntament: 
https://www.montornes.cat/seu_electronica/serveis-i-tramits/cateld-d-activitats-
educatives/formulari-de-sol-licitud-d-activitats-educatives 
Departament d’Educació. educacio@montornes.cat 
Telèfon: 93 5667004 / 630281538 
 


