
“Finestra oberta a la diversitat de les cultures i pont 
estés entre les civilitzacions, vector de valors, de sa-
bers, del sentit estètic i de la imaginació, el llibre és 
abans que res obra de la intel·ligència, la creativitat 
i la cultura humanes: per això enriqueix el patrimoni 
immaterial de la humanitat...” (Koïchiro Matsuura, Di-
rector General de la UNESCO).

Família!, fomenta la lectura, és cultura i educació!!

Introducció

Avui, el dia 23 d’abril se celebra en tot el món, el dia del 
llibre internacional.

El 23 d’abril de 1616 morien Cervantes i Shakespeare. 
També en un 23 d’abril van nàixer – O van morir – Al-
tres escriptors eminents com Maurice Druon, K. Lax-
ness, Vladimir Nabokov, Josep Pla o Manuel Mejía Vallejo. 
Per este motiu, esta data tan simbòlica per a la literatura 
universal va ser la triada per la Conferència General de 
la UNESCO per a rendir un homenatge mundial al llibre 
i els seus autors, i encoratjar a tots, en particular als 
més joves, a descobrir el plaer de la lectura i respectar 
la irreemplaçable contribució dels creadors al progrés 
social i cultural.

Un poc d’història

La idea original d’esta celebració va partir de Catalun-
ya, de l’escriptor valencià Vicente Clavell Andrés, pro-
posant-la a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona. 
Poc després, en 1930, s’instaura definitivament la data 
del 23 d’abril com a Dia del Llibre mundial, on este dia 
coincideix amb Sant Jordi, patró de Catalunya i Aragó 
i és tradicional que els enamorats i persones volgudes 
s’intercanvien una rosa i un llibre.
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PER QUÈ LLEGIR ?

1. Per a aprendre a pensar.

2. Per a descobrir el món.

3. Per a conéixer altres mons.

4. Per a conéixer els altres.

5. Per a conéixer-nos a  nosaltres mateix.

6. Per a compartir un legat comú.

7. Per a crear un món propi.

8. Per a riure.

9. Per a plorar.

10. Per a consolar-nos.

11. Per a desterrar la malenconia.

12. Per a ser el que no som.

13. Per a no ser el que som.



Vols conèixer un poc més al voltant
dels llibres?

Doncs lleig atentament!

De què estan fets els llibres?

L’any 105 aC, és a dir, fa un muntó de temps i una mica 
més, a la Xina ja hi havia molt de moviment. Ja eren tanta 
colla que necessitaven documents per a tot. I com que 
escrivien sobre tauletes de fusta o teles de seda, les car-
teres eren enormes i les biblioteques, un desgavell. Fins 
que un senyoret espavilat va tenir la idea de formar un 
full llis a partir de la unió de fibres vegetals, que treia de 
la fusta de morera i la canya de bambú. I se’n va dir paper.

La idea va fer furor i els àrabs, que també són molt lles-
tos, els van robar el secret de l’invent i el van exportar 
cap a Occident. I sabeu on es va fabricar el primer paper 
d’Europa? A Xàtiva, al País Valencià, l’any 1009. 

El paper actual es fa a partir de la cel·lulosa, una subs-
tància que s’obté de la fusta dels arbres i que, un cop 
triturada o tallada en bocins molt petits, és sotmesa a 
diversos tractaments químics.

siderem més importants. Fins i tot, podem començar 
pel final i així tindrem clar cap on ha d’anar a parar 
la nostra història. Però també es pot començar a es-
criure sense tenir l’estructura rumiada, i deixar que la 
narració vagi fluint a mesura que avança.

Activitats programades al nostre col·legi!

Activitats per a l’alumnat:

Marató de lectura: L’alumnat de primària passarà 
per la biblioteca de l’escola per a realitzar un lectura 
comuna del Quixot de la Manxa.

Conta contes familiar: L’alumnat d’infantil gau-
dirà d’uns contes contats per les seues famílies al 
racó de lectura.

Visita a la Fira del llibre de l’escola: Tot 
l’alumnat del centre visitarà la fira del llibre organit-
zada per l’ampa.

Activitats didàctiques: L’alumnat de primària 
realitzarà activitats didàctiques relacionades amb la 
lectura i el dia del llibre.

Activitats familiars:

Fira del llibre de l’escola: L’Ampa ha organitzat 
una fira del llibre, gràcies a la col·laboració de dos 
llibreries, per a que les famílies de l’escola puguen visi-
tar-la i comprar llibres amb un 10% de descompte del 
preu de la llibreria. L’apertura per a les famílies serà 
de dimarts a dijous de 17:00 a 17:30 h. i el divendres 
de 13:00 a 13:30 hores.

Activitats de reforç a la Biblioteca Vir-
tual: La coordinadora de foment lector de l’escola 
ha preparat a la biblioteca virtual una secció titulada 
“celebrem” on les famílies poden trobar activitats de 
reforç dels continguts treballats a l’escola.

Gaudeix del dia del llibre en família!!!

Com es fa un llibre?

Per a fer un llibre primer cal escriure’l, això per des-
comptat. Però un cop escrit, què fa l’autor amb aquell ple 
de pàgines i pàgines plenes de lletretes? Sortir al replà de 
l’escala i llegir la seua obra als veïns? Fer-ne unes còpies i 
repartir-les a les parades de l’autobús? Nooo!, bé tot és 
possible, però si volem fer un llibre hem de recollir totes 

les pàgines i dur-les a una editorial, que és una empresa 
dedicada a fer llibres.

A les editorials arriben moltes històries: contes, 
novel·les, assaigs, poemes, i és l’editor o editora qui 
tria aquelles que considera que tenen qualitat literària. 
Un cop triada la història, l’editor envia el text a un 
corrector o correctora que corregeix els errors o les 
faltes. És a dir, que els correctors es guanyen les garro-
fes gràcies a les faltes d’ortografia. 

Si la història ha d’anar acompanyada de dibuixos, l’editor 
també envia el text a un il·lustrador o il·lustradora, 
que se’l llegirà i en dibuixarà algunes escenes. 

Després els maquetistes treballen a l’ordinador i quant 
ja ho tenen tot ben posadet, amb les pàgines numera-
detes i tot ben preparat, fan un document amb suport 
informàtic. Aquest document s’envia a l’impremta. A 
les impremtes hi ha màquines unes màquines impres-
sores enormes que imprimeixen sobre grans fulls de 
paper les pàgines del llibre. Un cop tenim les pàgines 
impreses, l’enquadernador plega aquestos fulls immen-
sos, els talla a la mida que els toca i cus o enganxa tots 
els plecs donant-los forma de llibre. Ja tenim un llibre!

El meravellós procés d’escriure

Primer cal que inspeccionem com anem de paper i bo-
lígrafs, si som dels qui els agrada escriure a mà. Els qui 
preferiu sentir els dits corrent pel teclat, podeu esco-
llir entre l’ordinador i la màquina d’escriure. Això és a 
gust del consumidor.

Un cop tenim tots els ingredients (idea, documentació 
i estris per a escriure) ja

podem començar. Sí, és clar, però com??? Primer posem 
tots els punts i les comes i després ho omplim de fra-
ses? O fem un índex de les pàgines en blanc? Noooo! 
Així no farem res de bo! Hi ha moltes bones maneres 
de començar a escriure: es pot tenir preparadet un es-
quema amb l’estructura que tindrà la narració, sabent 
d’entrada tot el que hi passarà, i aleshores començar 
a escriure pel principi o per aquells capítols que con-


