2º CICLE PRIMÀRIA (a partir de 8 anys)
Fitxa llibre:
EL BIBLIOBÚS MÀGIC
ÀREES CURRICULARES
1. Llengua i Literatura
2. Coneixement del Medi Natural i Social
EIXOS TRANSVERSALS
1. Educació per a la pau i convivència social
2. Educació del consumidor

4.- Quina història d'aquest llibre t'haguera agradat viure?
Per què?
PENSAR I JUGAR
Cada persona és un llibre

VALORS
1. Gust per la lectura
2. Empatia o saber posar-se en el lloc dels altres

Objectiu:
Intentar que els xiquets es coneguen millor entre ells
desenvolupant, al mateix temps, la capacitat de posar-se
en el lloc de l'altre.

LLEGIR I PENSAR

Conèixer de prop el funcionament d´una biblioteca

1.- Si, com Casandra, tingueres poders per a endevinar el
futur, en quines coses de profit empraries la teua màgia?

Material:
Paper i bolígraf (per al professor) i llibres.

2.- En el bibliobús hi ha llibres de tots els tipus: aventures,
por, intriga, etc. Quins són els teus preferits? Per què?
Reunir-vos ara en grups de quatre o cinc persones i
confeccioneu entre tots una biblioteca amb els llibres que
heu triat; procureu que siguen variats.

Dinàmica:
Es tracta de fer una visita a la biblioteca més pròxima: o
bé la del centre escolar o bé la municipal.

3.- Andrés, convertit en gat, viu en les seues pròpies carns
el patiment a què ell mateix condemna els animals. Ara
pensa si tu t'has comportat malament amb algú i intenta
posar-te en el seu lloc. Què has sentit?

Una vegada allí, el professor farà miquetes de paper amb
els noms dels alumnes i els ficarà dins d'una bossa; cada
alumne extraurà un paper amb el nom del company i,
sense dir res, buscarà un llibre que considere que puga
agradar-li a eixa persona. Després es disposaran tots en
cercle i, un a u, explicarà per què ha triat eixe llibre.

