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Imatge d'una de les sessions del "Bufalletres" que ha tingut lloc aquest mes de gener

Tots els alumnes de 2n de primària de Castellar han conegut el
“Bufalletres” de la mà del rondallaire Cesc Serrat

Dimarts 15 de gener de 2013

Es tracta d’una proposta de la Guia Didàctica que duran a terme 272 nens i
nenes de Castellar

Els 272 alumnes de 2n de primària de tots els centres educatius de Castellar del
Vallès participaran aquest curs de l’activitat “Bufalletres”, una proposta de la Guia
Didàctica que ha dut a terme el rondallaire Cesc Serrat amb l’objectiu de facilitar i
fer més atractiva la convivència dels infants amb el món del llibre.

Així, el “Bufalletres” consisteix en una proposta de lectura a l’escola que es
distribueix en dues sessions per a cada grup d’alumnes. La primera d’aquestes
sessions, el punt de partida perquè els infants entrin en el món del llibre i els seus
arguments, s’ha dut a terme els dies 9, 10 i 11 gener. Els nens i nenes han pogut
conèixer la història del Bufalletres, un personatge que els convida a realitzar
diferents activitats relacionades amb els llibres i la lectura.

Ara, els infants hauran d’escollir un conte i treballar elaborar dibuixos i treballs per
tal de crear el seu propi Museu del Bufalletres, que presentaran en una capsa de
sabates en la segona sessió de l’activitat, prevista per als dies 26, 27 i 28 de febrer.
Durant aquests dies, Serrat visitarà cadascun dels grups d’alumnes per descobrir tots
els Museus i conèixer de primera mà quins llibres han llegit els infants.

Aquest és el quart curs en què el recurs municipal de la Guia Didàctica, que ofereix
la Regidoria d’Educació, proposa a les escoles l’activitat del “Bufalletres”.
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