
ETIQUETES INDISPENSABLES 
PER A LA BIBLIOTECA DE LA 

TEVA AULA! 



NOM DE 
L’ACTIVITAT

EDAT

INTEL·LIGÈN-
CIES QUE ES 
TREBALLEN

MATERIAL

DESENVOLU-
PAMENT

DURADA

Prepara una biblioteca 
a la teva aula

Per a cicle inicial, mitjà i 
superior de primària.

30 minuts

Visual i espacial

Imprimible, tisores i colors per pintar. 

Encara no has creat una biblioteca a la teva classe de primària? Si no 
saps per on començar, clica aquí per accedir a un article de SomDocents 
on et donen 10 tips per crear-la.

Des de Namaka t’ajudem amb tot el tema visual, i per això en aquest 
document trobaràs etiquetes imprimibles per completar la teva 
biblioteca. Com per exemple, targetes de préstec que el teu alumnat 
pot personalitzar, un cartell amb l’horari de la biblioteca…

Esperem que gaudeixis molt creant aquest espai a l’aula i no t’oblidis 
que a més a més dels contes, les revistes també hi tenen cabuda!

Fins i tot, si ho prefereixes aquestes etiquetes imprimibles poden ser 
útils per a la biblioteca de l’escola.

Etiquetes indispensables per a la biblioteca 
de la teva aula! 
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https://somdocents.com/blog/10-tips-per-crear-una-biblioteca-a-l-aula/


Un cartell perquè tot l’alumnat sàpiga on està l’espai de la biblioteca!1
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És important establir un horari d’obertura per ajudar als infants a tenir clar 
en quines hores poden accedir-hi. Així com la quantitat de llibres que poden 
agafar en préstec per emportar-se a casa i quants dies poden quedar-se 
aquests llibres.
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Per organitzar millor el servei de préstec, és imprescindible que cada infant 
tingui una targeta de la biblioteca, imprimeix aquesta pàgina tantes vegades 
com targetes necessitis.
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Per conèixer com s’organitza una biblioteca i fer que cada nen i nena tingui 
un rol, aquestes etiquetes són perfectes. Estan creades amb la idea que 
s’enganxin al costat del penjador de cada infant. Les etiquetes es poden 
imprimir més d’una vegada per tal que el mateix rol el pugui interpretar més 
d’un alumne.
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RESPONSABLE 
D’ORGANITZACIÓ

RESPONSABLE 
DE PRÉSTEC

RESPONSABLE 
ATENCIÓ ALS 

USUARIS

RESPONSABLE 
RECULL NOUS 

LLIBRES

RESPONSABLE 
DE NETEJA

RESPONSABLE 
MANTENIMENT 

DE CARTELLS

RESPONSABLE 
DE RETORN 

DEL PRÉSTEC
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Aquests cartells són ideals per classificar el material de la biblioteca.5

ANIMALS

ANGLÈS

REVISTES

CIENCIA FICCIÓ

AMOR

MISTERI

NADAL

EMOCIONS

EMPATIA

MEDI AMBIENT

AVENTURA

FANTÀSTIC
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Aquest full és perquè els responsables de préstec i de retorn del préstec 
portin el control de l’entrada i sortida de llibres de la biblioteca.6

Dia del 
préstec

Títol del 
material 
prestat

Nom de la 
persona a 

qui se li fa el 
préstec

Dia del retorn 
del préstec

Firma de 
confirmació 

del retorn del 
material
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Dia del 
préstec

Nom del 
material 
prestat

Nom de la 
persona a 

qui se li fa el 
préstec

Dia del retorn 
del préstec

Firma de 
confirmació 

del retorn del 
material
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Gaudeix d’un munt de 
recursos gratuïts per a infants 

d’entre 6 i 11 anys a

 www.revistanamaka.com/
recursos-gratuits/

https://revistanamaka.com/recursos-gratuits/
https://revistanamaka.com/recursos-gratuits/
https://revistanamaka.com/recursos-gratuits/

