
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CATÀLEG DE SERVEIS I ACTIVITATS PER ALS CENTRES 
D’ENSENYAMENT SECUNDARI DE MANLLEU  

 
 
Tots els serveis i activitats que us proposem es poden realitzar indistintament a qualsevol 
dels dos espais de la Biblioteca de Manlleu (Bisbe Morgades, Mossèn Blancafort). Us 
recomanem que feu servir el que tingueu més pròxim al centre escolar. Només cal que 
concerteu el dia que us vagi bé amb els bibliotecaris de l’Espai triat. 
 
Les activitats que us proposem poden servir d’ajuda als alumnes en l’elaboració dels 
projectes i dels treballs de recerca. 
 
Totes les propostes són gratuïtes. 
 
La Biblioteca està oberta a qualsevol proposta per part dels equips docents. Podem 
preparar sessions a mida per a tractar els aspectes que creieu convenients: col·lecció 
local, recomanació de lectures, etc.  
 
Per tal del poder donar un millor servei, us agrairíem que ens aviseu amb antelació durant 
tot el curs dels treballs que encarregueu als alumnes: així reservarem la informació 
disponible i podrem preparar-ne de complementària. 
 
 
LOTS DE LLIBRES  
 
 
Els llibres que us podem proporcionar tenen dues procedències, i hi ha canvis substancials 
en l’obtenció de llibres de fora. 
 

• Lots de llibres de les biblioteques de Manlleu: us podem preparar i deixar en 
préstec lots de títols diversos per cursos, o per a projectes concrets. El termini 
màxim del préstec dels lots és de 3 mesos. Els apuntarem al carnet del centre i 
només cal que hi hagi un responsable al centre que vetlli per que no es perdin, etc. 
El centre s’encarregarà de venir a buscar  i tornar els llibres a la Biblioteca.  

• Lots procedents d’altres biblioteques  (lots de 0-30 exemplars del mateix títol, per 
a poder fer lectura conjunta a l’aula) : per causa d’ajustos pressupostaris hem de 
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limitar molt l’obtenció d’aquests llibres.  Només podrem aconseguir llibres d’altres 
biblioteques per dues vies: 

o Pagant el préstec interbibliotecari: l’import d’aquest servei és de 1,20€ per 
llibre. Per exemple, si us podeu organitzar en aules de pocs alumnes, i amb 
15 exemplars passeu, us costarà 18 € cada títol que demaneu i podeu tenir 
els llibres durant tres mesos.  Us generarem un rebut per a les vostres 
justificacions.  

o Demanant algun llibre dels lots gratuïts: aquests lots són difícils 
d’aconseguir i no sempre ens els envien quan els volem, perquè sovint estan 
ocupats. Cal planificar amb molt de temps (d’un trimestre per l’altre) la 
demanda d’aquests lots.   

Finalment, sempre queda l’opció de dir als alumnes que facin ells individualment 
la petició del llibre a través del Préstec interbibliotecari dirigint-se directament a 
la Biblioteca Municipal, abonant en el moment de fer la petició l’1,50€ que costa 
el servei. 

 
ASSESSORAMENT PUNTUAL EN ASPECTES RELACIONATS 
AMB EL PLA DE LECTURA DE CENTRE 

 
La Biblioteca Municipal com a impulsora de projectes de foment de la lectura pública pot 
ajudar a través de la col·laboració amb les escoles en la planificació d’estratègies lectores 
als centres educatius. Totes les activitats i serveis que us hem detallat poden servir en 
algun dels apartats del vostre propi Pla de lectura de centre.  
 
Els professionals de la Biblioteca us podem ajudar a buscar idees de promoció de la 
lectura o a trobar nous tipus de col·laboració.  
 
Podeu concertar reunions amb nosaltres i ens desplaçarem al vostre centre per tal de 
parlar d’aquestes propostes i buscar la manera de treballar conjuntament. 
 

ACTIVITATS ESPECÍFIQUES PER NIVELLS 
 
E.S.O. 
 
 

1. Visita a la biblioteca i taller de cerca d’infor mació.  
  
 Objectius: 

• Conèixer el funcionament i els serveis d’una biblioteca: com fer-se el carnet, 
préstec i préstec interbibliotecari, com està organitzat el fons, tipus de 
documents disponibles, com cal fer ús de l’espai i dels materials, etc. 

• 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: la Biblioteca disposa de bases de 
dades generals, especialitzades i locals. Explicar perquè serveixen i com se’n 
pot treure profit. Incidir en la idea que no tot es troba a Internet. 

• Ampliar el concepte de biblioteca en els alumnes: centre d’informació general 
i local, espai d’oci, font de noves lectures, etc. 
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Durada:  
1 hora, als matins. 
 
Quan es pot fer: 
Durant tot el curs. Dimarts o dijous de 10 a 13:30h. Cal demanar reserva prèvia. 

 
 

2. Taller: Com hem de fer una bibliografia? 
 

La presentació acurada dels treballs augmenta la seva valoració. Existeixen 
normatives internacionals bàsiques que pauten com s’ha de fer una bibliografia. 
Aquest taller pretén acostar als alumnes aquestes normes, fer-los adonar de les 
diferències de citació entre documents complets, parts de documents, documents en 
paper i electrònics, etc. 

 
 Objectius: 

• Aprendre a fer una bibliografia bàsica: com cal redactar-la, ordenar-la, etc. 
• Conèixer la diferència entre notes a peu de pàgina i bibliografia. 

 
 Metodologia: 

Es proporcionaran instruccions bàsiques sobre com fer cites bibliogràfiques i 
referències sobre on podem trobar totes aquestes normes de forma fàcil i ràpida. 
Treballarem exercicis amb exemples concrets.  
 
Durada:  
1 hora. Si es creu convenient, es pot allargar a dues sessions d’1 hora. 
 
Quan es pot fer: 
Durant tot el curs. Dimarts o dijous de 10 a 13:30h. Cal demanar reserva prèvia. 
 
 

2. Serpent de llibres  
     (1r i 2n d’ESO)   

 
Aquesta activitat que es va iniciar el curs 2010-11 està dirigida a alumnes de 1r i 2n 
d’ESO.   
Tots els centres de secundària de Manlleu hi estan participant. El “Serpent de 
llibres” ha estat objecte d’interès pedagògic i s’ha presentat al 6è Congrés Educació 
i Entorn (Seu d’Urgell, 2012), a la 1a Jornada de Biblioteca Escolar a la Catalunya 
Central (Manresa, 2012) i a la VI Jornada de foment de la lectura al Prat de 
Llobregat (2014). 
 
Objectius:  
• Millorar el coneixement que tenen els nois i noies de la literatura juvenil  
• Intentar que adquireixin uns hàbits lectors. 
• Enfortir el contacte i el treball conjunt entre el centre escolar i la biblioteca 

pública. 
 
Metodologia: 
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L’activitat compta amb el suport d’una dinamitzadora, contractada per la Biblioteca, i 
consisteix en fer 2 visites a cada curs explicant inicis 
de diferents llibres que proposem: hi sol haver tres 
novel·les, un còmic i un poema. A la visita següent es 
comenten una mica els llibres i es fan noves 
propostes. S’ha creat un blog de l’activitat  
consultable a http://serpentdellibres.blogspot.com/, 
que dóna la possibilitat als joves d’interactuar llegint 
resums dels llibres, coneixent la biografia dels autors, 
donant opinions, etc. 
 
Funcionament: 
L’activitat és gratuïta per als centres. El cost s’assumeix des de la Biblioteca 
Municipal de Manlleu. Si els centres volen augmentar les sessions d’animació 
lectora ho hauran de costejar directament.  
S’ofereixen dues visites a l’any: novembre, i febrer. Us enviem una graella amb 
propostes de dates per apuntar cada grup-classe. 
La Biblioteca disposarà d’alguns exemplars dels llibres recomanats per als alumnes. 
Els alumnes hauran d’anar-los a buscar a la Biblioteca amb el seu carnet de préstec 
(excepte a IES. Antoni Pous, que disposen de biblioteca escolar).  

 

 
BATXILLERAT 
 

1. Taller : La cerca d’informació per fer un bon tr eball de 
recerca (1r BAT) 

 
Aquest taller s’ofereix conjuntament amb l’Arxiu Municipal de Manlleu. S’intenta 
donar una visió general sobre les fonts d’informació, com consultar-les, com accedir 
als documents originals, com fer cerques als catàlegs, etc. Un pas previ de tot 
treball de recerca. 

 
Objectius: 
• Conèixer què es pot trobar a l’Arxiu municipal i a la Biblioteca pública de 

Manlleu.  
• Saber quins són els passos d’una investigació documental. 
• Aprendre el funcionament del catàleg de la Biblioteca pública i de l’inventari de 

l’Arxiu municipal. 
• Conèixer la diversitat de fonts i fons documentals de Manlleu i la comarca, 
• Donar informació de les eines d’obtenció de documents: préstec interbibliotecari, 

etc. 
• Donar consells per a una bona redacció del treball. 
 
Metodologia: 
La bibliotecària i l’arxivera explicaran alternativament informació sobre la 
documentació que es guarda a cada centre. Es demanarà als alumnes que diguin 
quins temes de treball preparen i es posaran exemples de cerques per àmbits 
(científic i humanístic). Es portarà documentació original de l’àmbit local per mostrar 
als alumnes. S’explicarà, pas per pas, com trobar una informació al catàleg de la 
biblioteca, filtrant els resultats, buscant informacions complementàries. I es donaran 
pistes sobre altres centres de documentació de fora de Manlleu. 
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És millor separar els grups segons els interessos, ciències o lletres, per aportar 
exemples concrets de la seva temàtica.  
 
Durada: 
1 hora i mitja.   
 
Quan es pot fer: 

Recomanem fer-lo al maig. Dimarts o dijous, de 10 a 13:30h. Cal demanar 
reserva prèvia. 

 

2. Ruta literària dels escriptors 
manlleuencs.   

 
Manlleu ha donat a la cultura un bon nombre d’autors literaris. La Biblioteca 
Municipal de Manlleu guarda de forma gairebé exhaustiva tota la producció 
d’aquests autors a la Col·lecció Local.  Per tal de recuperar en la memòria aquestes 
persones i les seves obres,  la Biblioteca ha preparat una ruta pel casc urbà de 
Manlleu passant per llocs vinculats a la seva vida.  La ruta comença a l’Espai Bisbe 
Morgades i acaba a l’Espai Mossèn Blancafort. S’ha pres com a base els escriptors 
de totes les èpoques (sobretot  s. XIX i XX) que ja són morts. Es tracta d’una 
activitat amb una base lúdica que vol posar en contacte l’entorn i les persones que 
han destacat en l’àmbit literari. 

 
Objectius: 
• Conèixer els escriptors manlleuencs i ubicar-los en un espai concret de la 

població.  
• Reconèixer textos literaris d’autors manlleuencs. 
• Prendre consciència de l’entorn històric i social on s’han desenvolupat els autors 

i les seves obres. 
• Conèixer Manlleu. 
 
Metodologia: 
El grup s’anirà aturant en cases natals, monuments, espais destacats, i es farà una 
petita introducció a l’autor tractat. Seguidament es llegiran alguns poemes i/o textos 
seleccionats per la seva importància literària o per la seva vinculació amb Manlleu. 
Es donarà un full de ruta als alumnes amb la relació de tots els autors tractats i les 
obres recitades.  
Es pot treballar aquesta ruta prèviament amb els alumnes de tal forma que siguin 
ells els encarregats de recitar els textos seleccionats a cada parada: així seria molt 
més enriquidor i divertit. 
 
Més informació: 
http://rutaliterariamanlleu.blogspot.com.es/ 
 
Durada:  
2 hores, als matins.  
Recomanem de fer-la a la primavera. 
Màxim grups de 30 persones. 
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RECURSOS EN LÍNIA DE PRODUCCIÓ PRÒPIA APTES PER A 
ÚS PEDAGÒGIC 
 
• Blog dels noms dels carrers de Manlleu 

Informació sobre tots els carrers de la ciutat, amb localització al mapa, història, 
curiositats, fotografies, etc. També hi ha uns apartats més genèrics d’informació del 
creixement urbà de Manlleu, l’escut, el nom de Manlleu etc. 
http://carrersdemanlleu.blogspot.com.es/ 
 

• Blog L’Escriny: autors i autores de Manlleu 
Recull per ordre alfabètic de gran part dels autors amb obra editada de Manlleu, antics i 
moderns.  
http://escriny.blogspot.com.es/ 
 

• Blog Els Goigs de Manlleu: recopilació de goigs relacionats amb la població de Manlleu. 
Un recull de tots els goigs d’autors i d’advocació manlleuenca, que pretén acostar la 
cultura popular a la població. 
http://goigsmanlleuencs.blogspot.com.es/ 
 
 

 
 

CONTACTE 
 
Espai Bisbe Morgades:  Núria Silvestre Gusí, Tel. 93/851-14-86.  
    silvestregn@diba.cat 
 
Espai Mossèn Blancafort: Magda Bassas Ardid. Tel. 93/851-11-82 
    bassasam@diba.cat 

 


