
ACTIVITATS PER A ALUMNES DE L’ESCOLA D’ADULTS 
A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MANLLEU BBVA 

 
 

PER A QUÈ EM SERVEIX LA BIBLIOTECA?  
 
Modalitat  Visita 
Cicles destinataris  Escola d’adults 
Objectius  • Conèixer el funcionament i els serveis d’una 

biblioteca: com fer-se el carnet, servei de préstec i 
préstec interbibliotecari, com està organitzat el fons, 
tipus de documents disponibles, com cal fer ús de 
l’espai i dels materials, etc. 

• Ampliar el concepte de biblioteca en els alumnes: 
centre d’informació general i local, espai d’oci, font de 
noves lectures, etc. 

Continguts  La visita vol fer visible les potencialitats de la Biblioteca 
com a espai d’autoaprenentatge permanents. Es fa 
especial remarca amb la gratuïtat del servei i les 
facilitats d’ús de tots els serveis. 

Metodologia  La bibliotecària fa una visita pausada per totes les àrees 
de la Biblioteca: àrea de revistes i diaris, àrea de 
lectura, àrea de connexió a Internet, àrea de música i 
cinema, àrea infantil. Explica amb detall les diverses 
tipologies documentals: llibres, discos, DVD, revistes i 
diaris. Situa als prestatges matèries d’especial interès 
dels alumnes: novel·les, lectura fàcil, cuina, 
matemàtiques, etc. Finalment es fa passar tots els 
alumnes a una sala i s’explica com es fa el carnet i com 
el poden utilitzar.  

Opcional  Els professors poden demanar a la bibliotecària de 
preparar els exemples sobre temes concrets que 
estiguin treballant a classe: geografia, història local, 
literatura, etc. 

Entitat  Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA 
Cost  Gratuït 
Durada de l’activitat  1 hora  

Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA.   
Núria Silvestre. Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat 

www.bibliotecamanlleu.cat 
 
  



TALLER DE CERCA D’INFORMACIÓ  
 

Modalitat  Taller 
Cicles destinataris  Escola d’adults. Alumnes de GES. 
Objectius  • Aprendre el funcionament dels catàlegs de la 

biblioteca: cerques bàsiques (autor, títol, matèria, 
paraula clau) i avançades (per tipus de document, 
buidats de publicacions periòdiques, cerques a altres 
catàlegs de biblioteques...). Com utilitzar el catàleg 
des d’Internet i com controlar el propi carnet de 
préstec des de casa. 

• Introduir el concepte de bases de dades. Incidir en la 
idea que no tot es troba a Internet. 

Continguts  Sovint costa trobar el que realment es necessita. La 
biblioteca proporciona recursos per a arribar a la 
informació més adaptada a les necessitats dels 
alumnes. 

Metodologia  La bibliotecària reuneix el grup-classe a una sala de la 
biblioteca. Amb l’ajut d’un projector la bibliotecària 
explica als alumnes com buscar informació a través del 
catàleg de la biblioteca i altres catàlegs. S’explica el 
concepte de bases de dades. Es fan cerques de prova 
amb els alumnes: se’ls demana que proposin temes de 
cerca, autors, etc. Es proposa als alumnes de buscar a 
la biblioteca documents reals després de buscar-los al 
catàleg.  

Opcional  Els professors poden demanar a la bibliotecària de 
preparar els exemples sobre temes concrets que 
estiguin treballant a classe: geografia, història local, 
literatura, etc. 

Entitat  Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA 
Cost  Gratuït 
Durada de l’activitat  1 hora 30 minuts 

Contacteu directament amb la Biblioteca Municipal de Manlleu BBVA.   
Núria Silvestre. Tel. 938511486. silvestregn@diba.cat 

www.bibliotecamanlleu.cat 
 


