REPTE: Dissenyar una proposta motivadora
perquè la lectura formi part de la vida diària i
connecti amb l’entorn.

Escola
Dr. Samaranch

La lectura truca a
la porta
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Descripció

La gimcana de la rateta és una activitat on els protagonistes són els alumnes i les
seves famílies. S’ha ideat una història que ha servit de motivació i punt de partida
en la recerca de pistes i enigmes a resoldre per alliberar els personatges dels
contes que han estat segrestats. L’activitat ha requerit que s’hagués d’anar per
diferents equipaments culturals, educatius i esportius del municipi.
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Necessitat del centre que respon
Millorar la implicació i participació de les famílies en les activitats de
biblioteca i de foment de la lectura que es projecten des de la biblioteca
escolar.
Promocionar el treball en xarxa amb la biblioteca municipal i amb diferents
agents culturals del municipi per afavorir la inclusió i ajudar a crear
comunitat.

3

Avenços que suposarà
Implicació de diferents agents externs per extendre la proposta a la resta de
centres educatius del municipi per aconseguir ser un municipi lector.
Treball col·laboratiu de la comunitat educativa per establir camins de creació
conjunta d’activitats de lectura més enllà de les parets de l’escola.
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Els 3 aspectes més interessants

La motivació que ens ha portat a la inspiració i al treball en equip i que ha estat la
clau per estimular tot el procés de construcció de coneixement a partir d’un joc.
La sensibilització de tota la comunitat educativa sobre la importància de la lectura i
del rol que poden arribar a tenir les biblioteques.
Impulsar una altra mirada dels llibres, creant maneres que convidin a descobrir i a
jugar amb els contes.
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