	
  

	
  
	
  

CURS

Ideatori per a l’àrea infantil

Biblioteca de Queens

Les àrees infantils de les biblioteques
públiques són un dels espais naturals
de trobada entre els infants i els llibres.
Entre les seves prestatgeries, taules,
cadires i moquetes, les infants poden
accedir a recursos i propostes per
desenvolupar el seu potencial.
Públic:
Responsables i personal d’àrees
infantils de biblioteca pública
Durada: 16 h

En un moment en el qual les
biblioteques busquen el paper que els
pertoca en la societat canviant del s.XXI,
el curs pretén oferir un temps per
imaginar i construir millors biblioteques
per a la infància.

	
  

Objectius
• Reflexionar sobre la gènesi de les
àrees infantils.
• Generar idees per anar més enllà.
• Facilitar la construcció d’un ideari per
a cada àrea infantil, que doni
coherència a totes les decisions.
• Prendre consciència del seu potencial
i sentir les ganes d’explotar-lo.

Continguts
• Biblioteca infantil o biblioteca per a la
infància: els usuaris que ens
defineixen.
• Objectius i essència d’una àrea
infantil.
• Articulant el perfil.
• El potencial de la col·lecció.
• Els serveis: un món per explorar
• Accions, activitats i programes:
avaluar,
descobrir,
planificar
i
executar, celebrar i…
• L’espai com a element facilitador
d’experiències.

Metodologia

l’àrea infantil de biblioteca pública, es
proposaran:
•
•
•
•
•

Alguns apunts teòrics.
Activitats de reflexió i debat.
Presentacions d’experiències.
Jocs i dinàmiques de grup.
Presentacions d’obres.

Requeriments
Ordinador.
Projector.
Taula per exposar el material.
Pissarra amb un bloc de fulls
Es facilitarà una bibliografia. Estaria
bé poder disposar d’un exemplar de
cada títol a l’espai. Si no es poden
aconseguir tots cal comunicar-ho a la
formadora perquè els pugui portar ella
mateixa.
• Sala flexible amb cadires que es
puguin moure amb facilitat.
•
•
•
•
•

Recomanacions
• Disposar les cadires dels assistents
en semicercle.
• No superar les 30 persones.

Sense oblidar els documents teòrics
que defineixen el marc general de
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Informació sobre la conductora:
Diplomada en Biblioteconomia i
Documentació i Màster en Biblioteca
escolar i promoció de la lectura.
Imagina, crea i coordina projectes i
activitats. També forma i assessora a
professionals, famílies, entitats i
empreses del sectors cultural i educatiu.

	
  

Forma part del grup de treball Bib. Botó
i de la Xarxa de Laboratoris de lectura i
representa al Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya al Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil.
Podeu consultar la tarifa de la sessió a través
del correu electrònic: hola@martaroig.com
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