
 

 

 
 
 
 
La Biblioteca somiada  

Els laboratoris del primer trimestre del 2015 etan dedicats als espais.  
DESCRIPCIÓ DE LA SESSIÓ del dissabte 18 d’abril, a les 17.30 h.  
 
Objectius 

- Aprofitant els deu anys de la Biblioteca, fer una valoració de com veuen els 
infants i les famílies la biblioteca com a servei públic. 

- Donar a conèixer els millors àlbums que parlen de llibres i del fet de llegir. 
- Reflexionar sobre els nostres hàbits lectors: quan? Com? On? I si la 

biblioteca hi dóna resposta. 
  

Bibliografia de la sessió  

 
Llibres sobre disseny i construcció: 
Bowket, Stephen. Croquis: un libro de arquitectura para dibujar: para 
arquitectos de todas las edades.  Coco Books, 2014 
Herem, Thibaud. Dibújame una casa: [ideas de arquitectura para crear y 
colorear]. Coco Books, 2013 
Lorente, Virginia. Les meves cases favorites. València: l'autora, 2012 
Mizielinska, Aleksandra; Mizielinska, Daniel. Casas: confortables, atrevidas, 
singulares, atractivas, sorprendentes.  Coco Books, 2013 
Solarz, Ewa. Disseny: manual de mobles domèstics o objectes insòlits. Il·lustr. 
Aleksandra i Daniel Mizielinska. Coco books, 2012 
 
Contes sobre la lectura: 
Biesen, Koen van. El veí llegeix un llibre. Tramuntana, cop. 2013 
Bonilla, Rocio. La muntanya de llibres més alta del món.  Animallibres, 2015 
Browne, Anthony. Me gustan los libros. FCE, 2011 
Carlain, Noé. Què llegeixen els animals abans d'anar a dormir. Il·lustr. Nicolas 
Duffaut. Juventud, 2011 
Cleminson, Katie. Otto: l'ós de llibre. Joventut, 2011 
Docherty, Helen. El pispallibres.  Il·lustr. Thomas Docherty. Maeva, cop. 2014 
Gravett, Emily. Més! Cruïlla, 2012 
Haseley, Denis. L’ós que estimava els llibres. Il·lustr. Jim Lamarche. Juventud, 
2004 
Jeffers, Oliver. L'Increïble nen menjallibres. Andana, cop. 2013 
Jonas, Anne. Ulisses i Casimir. Il·lustr. François Crozat. Zendrera Zariquiey, 2000 
Letria, José Jorge. Si jo fos un llibre. Il·lustr. André Letria. Joventut, 2014 
Serres, Alain. Cómo enseñar a tus padres a disfrutar de los libros para niños. 
Il·lustr. Bruno Heitz. SM, 2010 
Smith, Lane. ¡Es un libro! Océano, 2010 
Stead, Philip Christian. Oso quiere contar una historia. Il·lustr. Erin E. Stead. 
Océano Travesía, 2013 
Stein, David Ezra. La gallineta xerrapeta. Joventut, 2012 
 



 

 

 
 
Wieslander, Jujja. La mama Muu i els llibres. Il·lustr. Sven Nordqvist.  Maeva, 2012 
Yates, Louise. En Dog i els llibres. Flamboyant, 2012 
 
Contes sobre biblioteques: 
Pauli, Lorenz. ¿¿¿Pippiloteca???: una biblioteca maravillosa. Il·lustr. Kathrin 
Schärer. Océano, 2013 
Knudsen, Michelle. El lleó de la biblioteca. Il·lustr. Kevin Hawkes. Ekaré, 2007 
Winter, Jeanette. Biblioburro : una història real de Colòmbia. Joventut, 2010 
Henson, Heather. La senyora dels llibres. Il·lustr. David Small. Joventut, 2010 
Smet, Marian De. M’he quedat tancada. Símbol, 2003 
 
Descripció: 

1a PART  
Excepcionalment aquesta sessió es comença directament a la sala d’actes. A 
mesura que va arribant la gent els convidem a entrar i a omplir tres papers molt 
grans que hi ha penjats a la paret.  
Es tracta d’escriure ràpid, sense pensar massa: 

- Coses que ens agraden de la biblioteca/coses que voldríem trobar-hi.  
- Coses que no ens agraden de la biblioteca. 
- Coses que ens agraden dels laboratoris i coses que canviaríem. 

 
Es tracta d’una primera pluja d’idees que fan les famílies desordenadament. Abans 
de fer-los seure i començar a explicar-los el laboratori d’avui, els comentem que al 
llarg de l’activitat, en qualsevol moment, es poden aixecar i afegir més idees, 
queixes, comentaris, als papers de les parets.  
 
2a PART 
La segona part del laboratori és explicar una mica el perquè del que farem avui. La 
Biblioteca Roca Umbert celebra deu anys i ens ha semblat un bon moment per a 
reflexionar una mica sobre aquest espai.  
Infants i famílies seuen a terra, en coixins, mirant cap a la tarima. A la tarima hi 
hem posat tota mena de cadires i objectes per seure. La idea és fer una mostra de 
diferents llocs on seure a llegir: tombona de platja, sofà, silló amb làmpada de peu, 
coixins a terra, tamboret, cadira de despatx... 
En un costat de la tarima hi ha una taula amb diferents complements, com ara 
auriculars d’escoltar música, un vol amb fruits secs, una tauleta electrònica, llibreta 
i “boli”, ulleres... 
I en una capsa també hi tenim àlbums il·lustrats que giren entorn els llibres, les 
biblioteques i l’acte de llegir.  
Presentem breument alguns dels llibres i comencem una conversa amb els 
assistents sobre com i on els agrada més llegir. 
 
Aquest va ser el fil del discurs: 
De lectors n’hi ha de tota mena i condició, com demostra:  
Carlain, Noé. Què llegeixen els animals abans d'anar a dormir. Il·lustr. Nicolas 
Duffaut. Juventud, 2011 
 



 

 

 
 
Potser ens agrada llegir en silenci... com al protagonista de... 
Biesen, Koen van. El veí llegeix un llibre. Tramuntana, cop. 2013 
 
Potser no ens podem adormir de cap manera si no llegim al vespre... 
Docherty, Helen. El pispallibres.  Il·lustr. Thomas Docherty. Maeva, cop. 2014 
 
Potser som devoradors de llibres! 
Jeffers, Oliver. L'Increïble nen menjallibres. Andana, cop. 2013 
 
Potser som de llibre electrònic... 
Smith, Lane. ¡Es un libro! Océano, 2010 
 
En tot cas hi ha dues coses segures: 
Que a la biblioteca hi hem viscut aventures innoblidables... 
Smet, Marian De. M’he quedat tancada. Símbol, 2003 
 
I que cadascú de nosaltres tenim una relació diferent i especial amb la lectura... 
Letria, José Jorge. Si jo fos un llibre. Il·lustr. André Letria. Joventut, 2014 
 
Per comprovar-ho convidem, per grups, grans i petits a pujar a la tarima i a seure a 
la butaca que més s’assembla a la seva preferida. Drets, al terra, tombats, amb els 
auriculars, menjant, amb ulleres...  
 
 

3a PART 
A continuació tornem a seure i fem un visionatge d’imatges recollides per la xarxa 
de diferents espais de lectura d’arreu del món: biblioteques, llibreries, cases, 
escoles, museus... racons i mobiliari de tots els estils.  
Es tracta d’un recull d’imatges molt suggerent,  que desperta moltes idees. 
 
4a PART  
D’imatges n’hi ha un centenar, de manera que, quan ho creiem convenient, deixem 
que vagin passant, però comencem a explicar l’activitat que farem a continuació.  
A partir de tot el material que hem recollit en un racó: cartrons, plàstics, robes, 
pinces, colors, etc., cada família podrà construir prototipus de racons, mobles, 
espais de lectura, etc., que voldria tenir a la biblioteca.  
Per tenir una pista de l’escala de les construccions hem portat uns ninos tipus 
“Barbie” que serien els possibles usuaris a utilitzar en les nostres creacions.  
 
 


