
GUIA DIDÀCTICA. PRIMÀRIA. Nens i nenes d‛11-12 anys

Escriu el teu nom i la data de la visita: ..........................................

..................................................................................................................

Escola:.....................................................................................................

Curs:  ......................................................................................................

        

FI DE LA VISITA I RECOMANACIONS

És molt important tractar bé els documents, per tal que 
es conservin en bones condicions i durin el màxim de temps 
possible. 

Aquí et donem uns consells que pots posar en pràctica a 
casa teva:

- Guarda els llibres i altres documents guiant-te per les 
dimensions, també a la motxilla
- No apilis més de tres llibres
- No posis ni deixis els llibres a terra
- No dobleguis les cantonades de les pàgines
- Gira les pàgines delicadament, sense anar de pressa
- No escriguis en els marges exteriors o interiors
- No enganxis mai cinta adhesiva als llibres. Quan s‛estripa 
la coberta, s‛ha de fer servir cola blanca. 

Carrer Hospital, 56

08001 Barcelona

+ 34 93 270 23 00 

info@bnc.cat. 

www.bnc.cat
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Quines biblioteques coneixes o visites?  

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

AQUÍ HI POTS ENGANXAR UNA FOTO DE LA TEVA 
VISITA

A la Biblioteca de Catalunya també es pot visitar la caseta que la 
Roser Capdevila feia servir com a estudi de treball, decorada per 
ella mateixa tal com la tenia a casa seva.
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BENVINGUT / BENVINGUDA!

La Biblioteca de Catalunya va ser creada el 1907 per l‛Institut 
d‛Estudis Catalans. La seva missió és recollir, conservar i di-
fondre el patrimoni bibliogràfi c català.

Durant tots aquests anys ha tingut dues seus, però des del 
1936 està situada al carrer de l‛Hospital 56, a la part gòtica 
de l‛antic Hospital de la Santa Creu.

Escriu les tres coses que més t‛han cridat l‛atenció             
quan has entrat: 

• .............................................................................................

• .............................................................................................

• .............................................................................................

També tenim revistes. Aquí te‛n mostrem unes que són per a 
nens: Cavall Fort, TBO, Patufet, Súpers. Les coneixes? 

Demana a la teva família quines revistes i llibres   
recorden haver llegit quan eren petits:

• ................................................................................................

• ................................................................................................

• ................................................................................................

I cromos. I pel·lícules. I discos. I cartells. 

 Sabies que les biblioteques tenen altres materials   
           a més a més de llibres?.....................................................

 T‛agrada llegir llibres?........................................................

 Recordes el darrer que has llegit? ................................ 
 .................................................................................................
 
 Et va agradar?......................................................................

Anota tres documents que no siguin llibres que hagis           
vist durant la teva visita: 

• ....................................................................................................

• ...................................................................................................

• ...................................................................................................
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D‛aquí uns dies vindràs a la Biblioteca de Catalunya. Serà una visi-
ta molt especial perquè: 

- Està situada en un edifi ci que és un dels monuments gòtics 
més importants de la ciutat de Barcelona. Abans de ser biblioteca, 
va ser hospital i van estar-hi ingressats personatges com Rafael 
de Casanova, Antoni Gaudí i dos indis del circ d‛en Buffalo Bill. 

- És una institució patrimonial que custodia fons molt espe-
cials i valuosos. Per exemple, el document més antic escrit en cata-
là: Homilies d‛Organyà, les revistes que llegien els nens catalans fa 
30, 40, 50, 80 anys i més... o llibres que només fan 6 mil·límetres!

- És una biblioteca moderna que digitalitza els documents 
més antics; així es poden consultar per Internet, són accessibles 
a tothom i no cal tocar sempre els documents originals.

És una biblioteca molt gran, amb un fons únic i valuós per als ciu-
tadans de Catalunya. 

En aquesta guia trobaràs activitats

- per fer durant la visita

- i després, a casa i a l‛escola
 

 La BC conserva molts fons com, per exemple,    
 aquest dibuix de la Roser Capdevila, l‛autora de les   
 Tres Bessones.
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Roser Capdevila. “Le Voyage de Gatinette” (Paris: Hachette, juliol 1992).
Carpeta XXIII Capdevila B 82. Cortesia de l‛autora.



Ara, t‛ensenyarem un llibre. Fixa‛t en les seves parts:
BUSQUEM INFORMACIÓ! 

El fons de la Biblioteca de Catalunya està format per més de 
tres milions de documents en diversos suports: llibres, revis-
tes, diaris, manuscrits, gravats, mapes, partitures, enregis-
traments sonors i audiovisuals, CD-ROM… El catàleg i molts 
dels seus fons es poden consultar per Internet.

 
Quan has de fer un treball, on busques la informació?

....................................................................................................

....................................................................................................

.....................................................................................................

Font: www.enciclopedia.cat/
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A la portada hi ha les dades bibliogràfi ques: l‛autor, el títol i 
l‛any d‛edició.

  Hi ha molts tipus de portades. Aquí pots    
 veure‛n uns exemples. Intenta dissenyar-ne una. 

 

    

    Però encara hi ha més informació. Trobes                          
    el nom del traductor i l‛índex en aquests llibres?
      .....................................................................................

              ......................................................................................

         
    Aquest llibre està dedicat a algú? 
               
              ........................................................................................
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SOPA DE LLETRES

TROBA AQUESTES PARAULES:

llibre  pergamí arxiu  manuscrit autor
 
biblioteca  revista mapa  còmic portada


