La poesia de Joana Raspall
al Bibliobús El Castellot
Programa de foment de la lectura al bibliobús
Tardor 2016
Quadern per a les escoles

La campanya de foment de la lectura
del Bibliobús El Castellot
Aquesta tardor el Bibliobús El Castellot durà a terme la campanya La poesia de
Joana Raspall al Bibliobús, dins del programa de foment de la lectura als
bibliobusos que està adreçat als infants. Es tracta d’un programa que pretén
desenvolupar la curiositat, les ganes d’aprendre i l’oci intel·ligent i creatiu.
La proposta del Bibliobús El Castellot consisteix a oferir un espectacle de petit
format per tots els municipis, a prestar llibres al voltant del tema elegit i a fer
arribar a les escoles una sèrie de suggeriments i activitats per si volen explotar
la campanya des d’un punt de vista més pedagògic.
En aquest document hi trobareu
•
•
•
•
•
•

els objectius de la campanya
una breu explicació de l’espectacle que centra la proposta
suggeriments per preparar els infants per a l’espectacle
l’enllaç a una selecció d’activitats i recursos per treballar a l’escola
informació dels lots de préstec
informació sobre l’avaluació de la campanya

Objectius de la campanya
Mitjançant l’espectacle que s’ofereix als municipis, les orientacions
pedagògiques aquí incloses i els llibres de suport, aquesta campanya pretén:
•
•
•

•
•
•

reforçar o desvetllar en els infants l’interès cap a la poesia utilitzant
fonamentalment l'obra de Joana Raspall;
proporcionar a les escoles un centre d’interès que els permeti aproximar-se
a la poesia d’una manera lúdica;
estimular l’expressió oral i el desenvolupament de la memòria dels infants, i
ajudar-los a valorar una altra manera de comunicar vivències, idees i
sentiments;
estimular l’expressió escrita i l’habilitat lectora en els infants més grans;
oferir als infants la possibilitat de passar una bona estona amb una forma
de lleure diferent de la que tenen normalment a l’abast;
difondre els llibres de poesia del bibliobús.

L’espectacle de la campanya
Els secrets de la Joana, de la companyia El somni del drac, és un
espectacle poètic i musical que vol acostar d’una manera lúdica, suggeridora i
sorprenent l’obra de Joana Raspall als infants. Dalt de l’escenari hi tindrem
Marta Rius i Guillem Balaz, els dos components d’El somni del drac
(elsomnideldrac).

Amb Els secrets de la Joana volen retre homenatge a l’escriptora i poetessa
que ha dedicat la major part de la seva obra als infants. Amb la música en
directe de l’acordió i la guitarra, i també amb altres instruments tradicionals,
ballant, recitant i cantant, aquests dos artistes faran reviure poemes de Joana
Raspall que trobaran amagats dins de diferents capses escampades per
l’escenari. La rica paleta d’emocions dels poemes triats (divertiment, tristor,
enyorança, tendresa, felicitat, complicitat...) permetrà que els infants hi puguin
connectar fàcilment.

Suggeriments per preparar l’assistència a l’espectacle
Al Gènius, el web infantil de la biblioteca virtual de la Xarxa de Biblioteques
Municipals, hi trobareu la pàgina dedicada a Joana Raspall en motiu del
centenari del seu naixement. La pàgina inclou informació sobre l’autora i la
seva obra, una guia de lectura elaborada per la Biblioteca Montserrat Roig de
Sant Feliu de Llobregat i diferents materials que poden despertar l’interès dels
infants. Hi destaca un vídeo fet per la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca
del Penedès amb la biografia de l’autora.

Activitats i recursos per a després de l’espectacle
Us aconsellem que entreu al web oficial de l’Any Joana Raspall, que es va
celebrar el 2013. Dins d’aquesta pàgina hi trobareu molta informació sobre
l’autora i activitats que les escoles van dur terme.
Recentment s'ha publicat l'aplicació mòbil Un món de poesia, dedicada a l'obra
de Joana Raspall. Trobareu informació en aquest article publicat a Vilaweb el
12 de febrer de 2016: http://www.vilaweb.cat/noticies/jugar-amb-la-poesiajoana-raspall/. L’aplicació és molt gràfica i requereix dispositius amb molta
memòria.

Lots de préstec a les escoles
El lot que deixarem a les escoles consta dels següents llibres:
• Albertí, Núria. S’obre el teló, sabates en acció. Ed. del Pirata.
• Albó, Núria. M’ho ha dit el vent. El Roure de Can Roca.
• Desclot, Miquel. Guia Pocasolta. Ed. Baula.
• Desclot, Miquel. Poesies amb suc. Antologia de poesies per a infants. La
Galera.
• Orobitg Della, M. José. Disbagats. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
• Raspall, Joana. 46 poemes, dos contes. Publicacions de l’Abadia de
Montserrat.
• Raspall, Joana. Olor de maduixa: arbres, plantes, flors i fruits. A cura de
Josep Maria Aloy. Pagès
• Raspall, Joana. Bestiolari de Joana Raspall. A cura de Josep Maria Aloy.
Pagès
• Xirinacs, Olga. Marina, cavall de mar. Barcanova.
Us recordem que al bibliobús podeu demanar altres llibres relacionats amb
Joana Raspall i la poesia. Consulteu el catàleg de la Xarxa de Biblioteques
Municipals.

Avaluació
Avaluarem el grau d’acceptació de l’espectacle en funció de l’assistència, la
reacció dels infants i els comentaris espontanis que els mestres o els infants
facin a la directora del bibliobús. A més, com en anys anteriors, demanarem a
tots els mestres assistents que omplin una enquesta per donar-nos indicacions
més fiables del grau de satisfacció amb el programa. També ens interessen
suggeriments per a altres anys. Recollirem les enquestes uns dies després per
permetre un temps de reflexió.
Si seguint la campanya heu dut a terme alguna activitat a l’escola al voltant de
l’obra de Joana Raspall o de la poesia en general, us agrairíem que ho
expliquéssiu a la directora del bibliobús. Serà una informació útil per millorar el
servei.
Bibliobús El Castellot
Directora: Marina Llobet
Tel. 696 443 541 b.castellot@diba.cat
bibliobuscastellot.blogspot.com
facebook.com/bibliobuscastellot
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