	
  
	
  

	
  

TALLER

Un llibre a primera vista. Consells
per a la selecció de llibres per a infants.

La primera impressió davant de
qualsevol cosa és un impuls important
que ens explica molt de nosaltres, d’allò
que busquem i d’allò que defugim. Dels
nostres prejudicis i de les nostres
preferències.
Tot i així un exercici d’anàlisi més
profund i menys visceral pot descobrirnos algun secret. Pot ajudar-nos a

trencar amb les nostres pròpies
barreres.
En aquest taller es proposa fullejar, llegir
i rellegir. Desmuntar alguns llibres i
buscar-hi allò que guarden. Entendre
alguns dels mecanismes que fan que un
llibre esdevingui perfecte i adquirir
criteris per a la selecció.

	
  

Públic:
Famílies o professionals (Mestres,
bibliotecaris/es i mediadors en
general)

• Espais d’intercanvi d’experiències,
inquietuds i reflexions.
• Jocs d’anàlisi i descoberta d’obres.
• Activitats pràctiques de presentació
de llibres.

Durada: 4 h

Objectius
• Reflexionar sobre els gustos
personals i la seva importància en la
tria.
• Prendre consciència dels criteris de
selecció que fa servir cadascú.
• Adquirir nous criteris que facilitin
l’aproximació a un ventall divers
d’obres riques.
• Intercanviar propostes per tal que els
infants adquireixin criteri i
s’atreveixin a llegir propostes
diferents.

Requeriments
•
•
•
•

Ordinador.
Projector.
Taula per exposar el material.
Sala flexible amb cadires que es
puguin moure amb facilitat.

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

Continguts
• A mi m’encanta i a ell no li diu res. El
sentit del gust.
• Què busco i què defujo quan trio LIJ?
• Hi ha alguna cosa més enllà del títol i
la coberta? Fer un llibre a bocinets.
• La tria a cegues i altres opcions.
• Et presento un llibre: vies per llegir
allò que no conec.

Metodologia
La sessió combinarà:
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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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