
Memòria 2012-2013 de la Comissió de Mares de la 
Biblioteca de Mata de Jonc

A finals  del  curs  2011-2012,  l’escola  va  demanar  voluntaris  per  a  la  creació  d’una 
comissió de pares i mares de Mata de Jonc per formar part de l’equip organitzatiu de la 
biblioteca del centre, sobretot amb l’objectiu que s’ocupés una mica de fer partícips del 
projecte  les  famílies  i  que  esdevingués  un  espai  no  només  per  a  l’alumnat  i  el  
professorat, sinó també per a tots nosaltres.

Així doncs, a finals del curs passat es va crear la Comissió de Mares de la Biblioteca 
(CMB),  integrada per  la  Nela  Hidalgo,  l’Aina  Conde i  Ribó,  la  Francesca Llodrà,  la 
Samantha López Galmés, la Susana Munuera, la Mireia Planells i la Maria Serra. En 
vista que tots els voluntaris érem mares, vam canviar el nom de Comissió de Pares i 
Mares de la Biblioteca per Comissió de Mares de la Biblioteca.

El primer que es va fer des de la CMB va ser presentar-nos i  demanar a totes les 
famílies  de  l’escola  que  donessin  un  llibre  per  a  adults  que  tinguessin  a  casa  i  
consideressin que valia la pena de llegir. L’objectiu d’aquesta proposta era aconseguir 
tenir a la biblioteca un fons de llibres interessant i amb novetats literàries, per tal que el 
servei de préstec resultés atractiu no només per als nostres fills i filles, sinó també per  
als adults. La iniciativa va tenir força èxit i el mes de novembre de 2012 la biblioteca es 
va obrir de cara al públic dos dies a la setmana, per la qual cosa vam organitzar uns 
torns per poder-nos ocupar del servei de préstec dels dimecres, de 16.00 a 17.00 hores.

Ja s’havia arrencat i vam començar a pensar tallers i activitats per fer a la Sala Gran, en 
família  o  només  per  a  adults.  En  resum,  podríem  dir  que  hi  hem  fet  tres  tipus 
d’actuacions: activitats puntuals, tallers mensuals de manualitats amb material reciclat i 
la creació del Club de Lectura. Les activitats puntuals les hem fet nosaltres mateixes o 
pares i  mares voluntaris que hem convidat a fer-hi  una activitat  concreta. Els tallers 
mensuals de manualitats amb material reciclat han estat a càrrec de la Vanessa León, 
mare de l’escola, que ens va presentar la proposta de fer un taller de manualitats amb 
material reciclat en què cada mes es creés un objecte relacionat amb el mes en qüestió.  
La proposta ens va agradar i la vam començar a fer a partir del mes de gener. Pel que 
fa al Club de Lectura, hem trigat una mica a poder-lo posar en marxa, però sembla que 
ha tingut força èxit. La majoria d’activitats que hem fet aquest curs anaven dirigides als 
infants, però el fet que s’indiqués com a norma que tots els menors de 9 anys hi havien 
de venir acompanyats d’un adult, ha suposat que també tinguéssim sempre un públic 
adult, cosa que fomenta la relació entre les famílies de l’escola.



Les activitats i tallers infantils/familiars que s’hi ha fet han estat, per ordre cronològic:

Posam guapa la biblioteca: va ser una activitat una mica d’inauguració de la nostra 
tasca a la biblioteca. Es va fer el 5 de desembre de 2012 i es convidava els alumnes a 
anar a la biblioteca a fer un dibuix per després deixar-l’hi exposat i així decorar la Sala  
Gran.

Cada cosa a son temps, i a Nadal neules!: es proposava als alumnes que anessin a 
la Sala Gran a fer-se ells mateixos la decoració de Nadal. El taller es va fer el  12 de 
desembre i s’hi van fer neules de tot tipus, des de les clàssiques fins a neules de Star 
Wars, de Batman i de Monster High, una neula-ballarina i estrelles i ocells d’origami. Va 
ser un taller amb molt d’èxit.

Marató de contes de Nadal:  per acomiadar l’any, el  19 de desembre unes quantes 
mares de la Comissió van contar contes de Nadal per a totes les edats.

Taller de reciclatge: Gener...  Sant Antoni i  el dimoni:  va ser el  primer taller amb 
material reciclat. Es va fer el  16 de gener i consistia a crear en Moniot i na Di, una 
parella de dimonis fets amb tubs de paper de vàter.

Taller de reciclatge: Febrer... Màscares: en època de Carnestoltes, en el taller es van 
fer màscares amb cartró, cartolina o oueres. Es va fer el 6 de febrer.

Na Clementina a la biblioteca de Mata de Jonc: el dia  6 de març ens va visitar la 
Maria Roig, pallassa d’ofici i mare de dos nins de l’escola, que ens va presentar una 
actuació seva.

Taller de reciclatge: Març... Un cistellet per als ous de Pasqua : el 20 de març es va 
fer un cistellet per recollir els ous de les llebres de Pasqua. Al final del taller, els infants que hi 
havien participat van poder utilitzar els seus cistellets per recollir ous de xocolata que havíem 
amagat a la Sala Gran per celebrar que era final de trimestre.

Contacontes a la biblioteca: A principis d’any es va convidar tots els pares, mares i 
familiars a venir a la biblioteca a contar contes. Es va proposar un dimecres cada mes 
per poder-s’hi apuntar. L’activitat no ha tingut èxit, de fet només hi ha participat un 
pare,  l’Enric  Garcia,  que  el  dia  10  d’abril ens  va  venir  a  contar  la  rondalla  de 
N’Espardenyeta, que va ser tot un èxit de públic.

Taller de roses de Sant Jordi:  el dia  17 d’abril,  dins de la Setmana de Sant Jordi que 
organitza l’escola, vam fer un taller de roses de paper. Va tenir molt d’èxit.



Taller de reciclatge: Abril...: el dia 24 d’abril s’havia de fer un joc de paciència, però 
per problemes de material,  es va fer  una targeta de cartolina en 3D i  el  joc queda 
pendent per al curs vinent.

Taller de reciclatge: Maig... A l’estiu, tota cuca viu: el 15 de maig es van fer insectes 
amb material reciclat que després es podien convertir en un magnífic mòbil per penjar.

Taller de reciclatge: Juny... Cada cosa al seu temps i a l’estiu, cigales!: el 5 de juny 
es va fer un joc amb material reciclat i com que era el darrer taller del curs, el vam 
acabar amb un berenar sorpresa de comiat per a tots els assistents.

Després de cada activitat s’han penjat fotografies al bloc de la biblioteca i, en el cas dels 
tallers, les instruccions de tot el que s’hi ha fet per si algun nin/nina que no ha pogut 
venir al taller ho vol provar de fer a casa.

Pel que fa al Club de Lectura, la Comissió de Mares de la Biblioteca feia temps que 
pensava  que  podia  ser  molt  interessant  fer  com  un  grup  per  xerrar  de  llibres, 
d’escriptors  i  d’escriptores,  per  fer  recomanacions,  crítiques,  etc.  Com  que  teníem 
pensada una mare de l’escola per fer la prova pilot,  vam haver d’esperar a quadrar 
horaris de totes plegades per poder-ho fer i finalment, el dia 8 de maig de 2013, es va 
inaugurar el Club de Lectura de Mata de Jonc, amb la intenció de fer aquesta sessió 
inaugural i de continuar el curs vinent. Però la idea va agradar i hem pogut fer dues 
presentacions i ja tenim mig emparaulat un ponent per fer la tercera a principis del curs 
vinent.

Després de la sessió inaugural, hem creat un grup de Google on afegim els participants,  
com si fos una inscripció com a membre del Club. D’aquesta manera, tots els membres 
tenen  un  mitjà  per  comunicar-se  amb  la  resta  de  participants  i  poder  proposar  o 
comentar tot allò que vulguin compartir (llibres, notícies literàries, etc.).

Les dues sessions del Club de Lectura de Mata de Jonc del curs 2012-2013 han estat:

Inauguració del Club el 8 de maig  a càrrec de la Magdalena Reynés, que ens va 
presentar  Les amnèsies de Déu, de Joan Daniel Bezsonoff (Ed. Empúries),  La llebre 
amb  ulls  d’ambre, d’Edmund  de  Waal  (Ed.  Quaderns  Crema),  i  Una  biblioteca  de 
verano, de Mary Ann Clark Bremer (Ed. Periférica). Ens hem proposat llegir-los durant 
l’estiu i trobar-nos a principis del curs vinent per comentar-los conjuntament.

Segona sessió del Club de Lectura, el 12 de juny, a càrrec de la Francesca Llodrà. 
Va presentar Constance, de Lawrence Durrell; La madre, de Pearl Buck, i La represión 
del  deseo  materno  y  la  génesis  del  estado  de  sumisión  inconsciente,  de  Casilda 
Rodrigánez.



Les sessions del Club de Lectura han anat acompanyades d’un berenar a base de te i  
fruita fresca, i un molt bon ambient, i l’APA ens ha facilitat que puguem deixar els nins a 
guarderia per tal que no interfereixin en l’activitat.

Així, el taller de reciclatge del mes de juny es va considerar el dia de cloenda de les  
activitats familiars, i  la sessió del 12 de juny del Club de Lectura, la cloenda de les 
activitats per a adults.

En resum, pel que fa a la tasca de la CMB, es constata que la biblioteca s’ha sabut 
guanyar un públic que no és gaire nombrós, però que és molt fidel, i ens agradaria molt 
que les famílies en general s’hi volguessin implicar una mica més, perquè creiem que 
podrien donar molta vida a la biblioteca.

La Comissió de Mares de la Biblioteca continua engrescada amb el projecte i ja pensa 
en noves activitats per a la biblioteca i per al Club de Lectura. Tindrem en compte què 
ha funcionat millor aquest curs i què no tant, per intentar millorar-ho i captar més públic. 
En el cas dels tallers, per exemple, s’ha constatat que als nins els ha agradat molt 
construir  un  joc  per  després  poder-hi  jugar,  per  tant,  potser  enfocarem més  sovint 
l’activitat cap aquí. També volíem fer una activitat de jocs del món, que vam arribar a  
anunciar,  però  no  hem  sabut  com  enfocar-ho  perquè  de  vegades  són  complicats 
d’explicar i  amb una hora no hi  ha prou temps. Hi pensarem, a veure si  es pot fer 
d’alguna manera.

La base de la nostra feina ha estat la comunicació fluïda i directa entre nosaltres i amb 
la Magdalena Cabot, la representant del centre a la Biblioteca.

Per al proper curs, animem totes les famílies a participar a les activitats de la biblioteca, 
no només com a públic, sinó també com a ponents, rondallaires, animadors, mestres... 
Segur que sabeu fer coses que ens podeu ensenyar a fer o que teniu històries per 
contar-nos! I si ens voleu fer algun suggeriment o proposta, només cal que ens ho feu 
saber a: mares-comissio-biblioteca@googlegroups.com.

mailto:mares-comissio-biblioteca@googlegroups.com

