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La Biblioteca Universitària del Coneixement iniciarà el curs escolar amb contacontes i
tallers...
miércoles, 26 de julio de 2017

La Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC) acollirà una programació especial amb contacontes i tallers d'animació
lectora per als més menuts de la casa que donarà començament després de l'inici del curs lectiu en els centres educatius.
Concretament, l'activitat, organitzada per la Regidoria d'Educació amb la col·laboració de la coordinadora d'AMPA de Vilareal, arranca el proper 4 d'octubre i tindrà lloc els primers dimecres de cada mes. La regidora de l'àrea, Mónica Mañas,
afirma que la iniciativa, que és gratuïta, està dirigida a xiquets d'entre tres i 10 anys i el seu principal objectiu va més enllà
de fomentar la lectura, ja que "pretén impulsar la fantasia, la imaginació i la creativitat dels més xicotets i inculcar valors
com la integració, la inclusió i la família".
L'encarregada d'oferir les sessions serà la contaclown de Vila-real Rosabel Canós Llorens, qui des de fa dues dècades es
dedica al teatre infantil i la narració oral, així com al clown i els tallers artístics. A més, tal com explica Mañas, "donarem
suport a l'activitat amb una monitora-educadora perquè puguen acudir còmodament xiquets amb necessitats especials" i
assenyala que "els contacontes no estaran dirigits únicament als xiquets, sinó que hi haurà sessions dirigides a compartir
amb pares o avis".
"Els tallers d'animació lectora són una fantàstica eina per a donar a conèixer als xiquets el món de la literatura", indica, "en
aquests tallers coneixeran els diferents tipus de llibres al seu abast d'una forma lúdica i participativa, ja que l'activitat
constarà de la narració d'un conte i d'activitats per a aprofundir en el seu contingut amb jocs d'expressió corporal i oral i
manualitats".
Així mateix, l'edila destaca el valor de la narració oral en les sessions de contacontes, ja que "els contes tenen una gran
importància en el desenvolupament psicològic dels xiquets". "El seu valor educatiu és enorme, ja que desenvolupen la
fantasia, la imaginació i la creativitat, a més d'augmentar el vocabulari dels xiquets, ajuden a resoldre conflictes, faciliten
l'estructuració temporal i permeten desenvolupar l'escolta i l'empatia, en posar-se el xiquet en el lloc dels personatges
comprenent els seus sentiments i emocions, a més de donar a conèixer altres cultures", expressa.
Per aquest motiu, anima a tots els pares i mares a apuntar els seus fills a aquestes activitats, que seran anunciades amb
antelació tant al web municipal, com a la BUC i als col·legis de Vila-real. "Simplement caldrà inscriure's a través de l'enllaç
que s'habilitarà a l'apartat d'Educació del web www.vila-real.es, o a través de l'App municipal, tot i que també es podrà fer
de manera presencial en la sala d'estudi de la BUC, ja que les places són limitades a unes 30 persones", assegura.
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antelació tant al web municipal, com a la BUC i als col·legis de Vila-real. "Simplement caldrà inscriure's a través de l'enllaç
que s'habilitarà a l'apartat d'Educació del web www.vila-real.es, o a través de l'App municipal, tot i que també es podrà fer
de manera presencial en la sala d'estudi de la BUC, ja que les places són limitades a unes 30 persones", assegura.
Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=43201&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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