
GUIA DIDÀCTICA. PRIMÀRIA. Nens i nenes de 8-10 anys

Escriu el teu nom i la data de la visita: ........................................

...............................................................................................................

Escola: ..................................................................................................

Curs: ......................................................................................................

AQUÍ HI POTS ENGANXAR UNA FOTO DE LA TEVA VISITA

En aquesta guia trobaràs activitats per fer 

durant la visita i 

després, a casa o a l‛escola

Carrer Hospital, 56

08001 Barcelona

+ 34 93 270 23 00 

info@bnc.cat. 

www.bnc.cat
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  La BC conserva molts fons com, per exemple, el de 
l‛escriptora Roser Capdevila, l‛autora de les Tres Bessones. També 
es pot visitar la caseta que feia servir com a estudi de treball, 
decorada per ella mateixa tal com la tenia a casa seva.
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Saps que era aquest edifi ci abans de ser una biblioteca? 

Un hospital

Un hotel

Un mercat

  

T‛agrada llegir llibres?

...........................................................................................

Recordes el darrer llibre que has llegit?

.............................................................................................

Et va agradar?

...............................................................................................

BENVINGUT / BENVINGUDA!

La Biblioteca de Catalunya va ser creada el 1907. La seva missió 
és recollir, conservar i difondre el patrimoni bibliogràfi c català. 
Actualment té 3 milions de documents.

D‛aquestes activitats marca les que defi neixin millor el que es   
fa en una biblioteca:

- Lloc on la gent va a cantar i ballar.

- Lloc on es conserven i consulten llibres.

- Edifi ci on a vegades expliquen contes.

- Grup d‛arbres, plantes i fl ors.

- Lloc on es poden llegir contes, revistes, còmics i escoltar cd‛s. 

- Sala on s‛espera l‛arribada dels avions.

Quines biblioteques coneixes o visites? 

..............................................................................................
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Escriu les tres coses que més t‛han cridat l‛atenció 
quan has entrat: 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Bibliotecària

Llibres

Llegir

CD

Racó del conte

Biblioteca

Ordinador

Uneix cada dibuix amb la paraula o paraules que li 
pertoquin:
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TROBA AQUESTES PARAULES:

llibre  pergamí arxiu  manuscrit autor
 
biblioteca  revista mapa  còmic portada

SOPA DE LLETRES

- Les cantonades dels llibres es poden doblegar.               

- Els llibres s‛han de guardar segons la seva mida.             

- Les pàgines dels llibres s‛han de girar a poc a poc.          

- No s‛ha d‛escriure a les pàgines dels llibres.                   

- Els llibres no s‛han de deixar per terra.                          

- Es poden enganxar xiclets als llibres.                             

És molt important tractar bé els documents, per tal que 
es conservin en bones condicions i durin el màxim de temps   
possible. 

 VERITAT O MENTIDA?

     

     

     

     

     

     


