
“Ja comença la BIBLIOCURSA a les Garrigues”       

 

A Partir del proper dilluns 20 de juny “Ja comença la 
BIBLIOCURSA a les Garrigues”  una nova edició a la que s’han sumat fins 7 
poblacions més de la nostra comarca.  

A les Borges Blanques ja fa 20 anys que fem aquesta activitat i els bons 
resultats han fet que altres poblacions la facin.  La primera de les quals fou 
Alpicat, i uns anys més tard Alcarràs, i a Cervià fa 4 anys que també la fan. 

Enguany i per tal de celebrar aquests 20 anys la nostra aposta ha estat 
proposar-ho a altres  companys i companyes i fer una bibliocursa 
comarcal. S’han afegit a la proposta les biblioteques d’Albagés, Arbeca, 
Castelldans, Vinaixa i la Granadella. Aquesta darrera població ha convidat 
a, més a més, als alumnes de Bellaguarda i Bovera a sumar-s’hi.   

Esperem sigui tot un èxit i que amb la vostra ajuda arribi a més poblacions. 

La proposta lectora convida als alumnes a llegir durant l’estiu revistes, 
còmics i sobretot llibres. Per a superar la bibliocursa han d’aconseguir 8 
enganxines per al seu carnet de participant. Cada nivell té un color que 
està relacionat amb el color de l’etiqueta que porten els llibres adients a la 
seva edat. A mesura que llegeixen van superant nivells i a cada nivell 
aconsegueixen mini obsequis, fins arribar al nivell 4 o nivell superior.  

(adjuntem carnets de participants dels cursos de 1r/2n,  3r/4t i 5è/6è, on al darrera hi 
ha informació dels nivells i dels obsequis). 

Sabem que la lectura és imprescindible i que la comprensió lectora és 
bàsica per al desenvolupament normal dins una societat; per aquest motiu 
una de les tasques més important que fem les biblioteques, és la de crear 
un hàbit lector, proposant lectures i activitats. Pensem que tota la 
població, i tothom, hauria de dedicar una estona a llegir, a aprendre i ha 
passar-s’ho bé llegint. Aquesta és la nostra proposta i us la presentem 
juntament amb les companyes i companys de les Garrigues. 


