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Es posa en marxa una nova edició de la
Lliga dels Llibres
Una vintena d'escoles de L'H hi participen
Els alumnes de cinquè de primària de més d'una vintena
d'escoles de la ciutat ja s’estan preparant per a una nova
entrega de la Lliga dels Llibres, una activitat de dinamització
de la lectura, organitzada des dels departaments de Cultura i
Educació de l’Ajuntament i que vol engrescar als estudiants en
l’hàbit de la lectura, implicant també els pares.
La Lliga dels Llibres proposa a cada grup classe la lectura d’un lot de 15
llibres de temes i estils variats, en català i castellà. Cada infant pot llegir tants
llibres com vulgui. De fet quants més llibres hagin llegit, més possibilitats
d’arribar a la final.
Durant tot el curs, la dinamitzadora Neus Juvillà vetllarà pel ritme, el treball i
la participació de les escoles amb jornades a les escoles per explicar-los la
dinàmica de la lliga i fer-los proves sobre el tipus de preguntes que es trobaran
en el concurs.
La tria de les lectures ha anat a càrrec de Jaume Centelles, professor de
l'escola Sant Josep el Pi i expert en literatura infantil i juvenil.
En total són 15 els títols que es llegiran en aquest edició de la Lliga dels
Llibres. Alguns repeteixen de l’any passat com és el cas de 'El misteri de la
tifa de gos abandonada', d’Anna Cabeza, 'Minimalario, de Pinto y Chinot o
'Una gàbia, un tresor i unes sabatilles vermelles', de Flavia Company.
Després d’haver-los llegit, cada classe ha de preparar unes preguntes sobre
els llibres, que aniran adreçades als grups amb els que jugaran.
La propera setmana, es faran dues sessions per tar d’explicar als pares i
mares dels alumnes el mecanisme d’aquest activitats. Es faran dues sessions,
el 23 de novembre a la biblioteca Central Tecla Sala, de 18 a 19 hores, i el 24
de novembre, a la biblioteca de Bellvitge, de 15:30 a 16:30h.
Els nois que hi participen rebran també durant el primer trimestre la visita d’un
autor o autora dels llibre proposats.
El darrer dia per entregar les preguntes serà el 13 d’abril. La lliga dels llibres té
partides eliminatòries que es faran a les biblioteques de la ciutat durant el
proper mes de maig. La final serà a la Biblioteca Central Tecla Sala. La festa
final per a tots els grups participants serà el divendres 27 de maig als jardins
de Can Sumarro.
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