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El per quEl per quèè??
• Un dels objectius de la Biblioteca Municipal 

d’Alpicat és formar part activa del municipi 
i facilitar als seus usuaris suports per a la 
seva formació, lleure i cultura per tal que 
gaudeixin plenament de la vida.

• El Llibre Gegant 
s’ha consolidat 
com una festa dins 
del municipi. 

• La seva durada és 
d’una setmana 
plena d’activitats
per a tots.



QuQuèè éés el Llibre Gegant?s el Llibre Gegant?
• Una forma lúdica i 

festiva d’apropar la 
il·lustració i literatura 
als nens i nenes. 

• A través d’activitats 
es fomenta 
l’escriptura creativa, 
la lectura oral i la 
il·lustració.



Activitats del Llibre GegantActivitats del Llibre Gegant
• Escriptura creativa: conte per la festa, 

tallers d’escriptura

• Il·lustració: festa de Llibre Gegant, taller 
còmic, exposició d’humor gràfic i els 
concursos “Bibliopunt” i de fotografia 
“Lectures instantànies”

• Narració oral: Marató i hores del conte,  
taller per adults sobre com explicar contes 
i lectura dels contes participants al Llibre 
Gegant



Activitats del Llibre GegantActivitats del Llibre Gegant



PreparaciPreparacióó de la festade la festa

• Primer 
contacte amb 
els 
il·lustradors i 
voluntaris.

• Difusió de 
l’activitat.



DifusiDifusióó de lde l’’activitatactivitat
• Pregons per la veu pública 
• Cartells repartits als comerços
• Tríptic del Llibre Gegant i díptic cultural de l’Ajuntament 

(repartits a totes les llars)
• Full informatiu a les llars d’infants i escola
• 2 Pancartes publicitàries de 6 metres
• Web de l’Ajuntament i Biblioteca 
• Emissora de ràdio local
• Diaris provincials i TV Lleida
• Megafonia durant la festa del Llibre Gegant publicitant les 

activitats de cloenda i de lliurament de premis dels 
concursos

• Revista local gratuïta El Nou Pinetell repartida a totes les 
llars

• Boca a boca entre els assistents d’edicions anteriors
• Exposició durant tot l’any del Llibre Gegant de l’última 

edició
• Aquest PowerPoint penjat a la web i amb enllaç a l’IFLA



Fem el Llibre GegantFem el Llibre Gegant

PROTOCOL

• Els nens passen 
per la taula de 
correcció
ortogràfica amb el 
conte que han 
escrit.



Fem el Llibre GegantFem el Llibre Gegant

• Els nens trien un il·lustrador per al 
seu text .



Fem el Llibre GegantFem el Llibre Gegant

• Quan l’il·lustrador ha finalitzat el seu 
dibuix, el nen porta la làmina a la 
taula de pautat.



Fem el Llibre GegantFem el Llibre Gegant

• En una altra taula 
trobaran el 
material necessari 
per passar a net el 
conte a la làmina 
ja il·lustrada.



Fem el Llibre GegantFem el Llibre Gegant
• Es fixa la pintura de les il·lustracions 

amb spray i s’exposen a les cordes. 



Fem el Llibre GegantFem el Llibre Gegant
• Lliurament d’un diploma acreditatiu.
• Registre dels participants.
• Tasques posteriors:

Realització dels índexs del llibre.

Realització de fotografies de totes 
les làmines del Llibre Gegant.

Enviament als nens d’una còpia 
A4 a color del conte il·lustrat.

Carta d’agraïment als voluntaris i 
il·lustradors amb una fotografia de 
grup i diploma.

Enquadernació del llibre, exposició
del mateix a la sala infantil i pregó
informatiu.



Contes del Llibre GegantContes del Llibre Gegant



Contes del Llibre GegantContes del Llibre Gegant



Tots fem el LlibreTots fem el Llibre
• Indispensables: voluntaris, il·lustradors 
i participants 



...i, ja en tenim 10!!!...i, ja en tenim 10!!!
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