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L'escola Milagros Consarnau guanya la
Lliga dels Llibres i Canigo en queda
segona
Enguany hi han participat 24 escoles amb un total de 836
alumnes de 5è
La final de la Lliga del Llibres d'enguany ha estat molt
disputada. Però ha estat el 5èB de l'escola Milagros
Consarnau, de Santa Eulàlia el que s'ha proclamat guanyador
en encertar dues preguntes més que l'altra escola finalista,
Canigó, del Centre. Divendres totes les escoles que han
participat enguany en aquesta activitat de foment de la lectura
participaran en la festa final a Can Sumarro.
"Ha estat molt igualat. Gràcies a que hem treballat tota la classe plegats, al
final hem guanyat", reflexionava Gerard Ramírez, un dels estudiants del
centre Milagros Consarnau. Per a Gerard, el treball en equip i l'esforç són la
clau per aconseguir respondre els màxim de preguntes sobre els 15 llibres
que s'han hagut de llegir durant el curs en el marc de la Lliga dels Llibres.
Ferran Patrón, de l'escola Canigó, afegeix que és molt important entendre
bé el que es llegeix.
Enguany han participat a la Lliga dels Llibres 24 escoles i 34 grups classe.
En total, 836 alumnes que havien de llegirse 15 llibres de diferents estils
en català i castellà per elaborar preguntes sobre ells i tenir també els
coneixements per respondre les qüestions que les altres escoles han
preparat. En les darreres setmanes les escoles participants han hagut de
passar eliminatòries amb intercanvi de preguntes. Finalment Canigó i
Milagros Consarnau han estat les finalistes i s'han enfrontat avui, 24 de
maig, a la biblioteca Tecla Sala.
Tanmateix l'objectiu de la Lliga del Llibres va més enllà de la competició
entre escoles. La Lliga dels Llibres és una activitat de dinamització i de
foment de la lectura, concebuda amb un caràcter lúdic, en forma de
competició amb eliminatòries, per reforçar la comprensió lectora i l’hàbit de
llegir, adreçada als alumnes de cinquè de primària.
Foment de les competències socials i emocionals
Neus Juvillà, dinamitzadora de la lliga, considera que una de les habilitats
que es fomenta és el treball en grup cooperatiu. "No cal que tots els nens
es llegeixin tots els llibres. On no arriba un, arriba un altre. Per exemple, un
nen que habitualment no llegeix, si durant la lliga s'acaba tres llibres i
gaudeix d'ells ja és un èxit molt important que s'ha de valorar".
El tinent d'alcalde d'Educació i Cultura, Jaume Graells, que ha assistit a la
final, afirma que la lliga fomenta les competències comunicatives, a l'hora
que posa en contacte a alumnes de diferents escoles.
Rosa Tauste responsable de l'activitat a les Biblioteques de L'Hospitalet
destaca la bona rebuda de l'activitat dins i fora de L'Hospitalet. "Els
mestres valoren molt positivament la lliga i tots ens diuen que funciona en el
foment de la lectura entre els nois".
L'experiència hospitalenca ha estat tan positiva que altres municipis també
l'han posat en marxa, com Viladecans, i d'altres, com Rubí estan estudiant
desenvoluparla.
Rosa Tauste conclou que la Lliga dels Llibres no funcionaria sense el
suport dels mestres. "Són la locomotora d'aquesta activitat. Són els que

acompanyen als nois durant tot l'any en les lectures".

