Activa la biblioteca 4
Dades del centre
Adreça:

c/Eiximenis, 7

Correu electrònic:

b7001425@xtec.cat

Telèfon:

972202974

Nivells educatius del centre: Infantil i primària

Web:
Número d’alumnes: 225

Justificació 5
Degut a la revisió de l'anterior projecte d'escola hem decidit fer les modificacions més adients
tenint en compte el canvi generacional, sempre fomentant el gust per la lectura, abarcant les
diferents franges d'edat del centre i adaptant-nos a la nova realitat de la Covid-19.
En consonància amb l'esperit de renovació tecnològica que es viu al centre i aprofitant la nova
adquisició de material informàtic voldríem posar a l'abast de l'alumnat material de lectura online.
La nova plataforma digital de centre oberta a la comunitat educativa seria aprofitada per motivar
l'alumnat a la lectura i així millorar la seva competència lectora.
Considerem que la biblioteca ha de ser un espai obert a la tecnologia on s'ha de treballar l'esperit
crític per tal de fer alumnat autònom i amb criteri per triar els continguts digitals.
Tot el claustre de l'escola recolza i està molt il·lusionat amb aquest projecte que forma part del
PEC del centre. El darrer trimestre del curs passat vam constatar aquesta necessitat de millorar i
adaptar la biblioteca a la nova manera de fer.

Finalitat del projecte 6
Entorn de formació. Oferint materials en tots els tipus de suport per a l’aprenentatge i per
a la recerca. Donant suport al professorat i acompanyant l’itinerari formatiu de l’alumnat.
Espai per promoure la lectura. Acompanyant els itineraris lectors de l’alumnat, facilitant
entorns per a la socialització de l’experiència lectora, estimulant la creació d’ambients de
lectura diversos, etc.
Agent d’equitat, participació i cohesionador de la comunitat educativa. Garantint la
igualtat, la inclusió i l’accés a recursos per a tothom, incitant a la participació i cohesió de la
comunitat educativa.
XX

Agent d’impuls i participació activa a la cultura digital. Formant en l’accés i selecció de
recursos digitals, propiciant espais i projectes de creació digital, etc.
Organitzar i gestionar la informació i el fons documental. Recollint i gestionant
informació i documents que donen resposta a les necessitats del projecte educatiu.
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En cas de sol·licitar subvenció de modalitat II
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Per què voleu optar a la subvenció?
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Marqueu només una opció

MODEL 1443

Objectius del projecte
Oferir informació i literatura variada per desenvolupar la imaginació i aprendre continguts
Elaborar i comprar material digital per potenciar el gust per la lectura
Aprendre a enfrontar-se críticament a la producció electrònica que consumeixen
Gaudir amb la descoberta de continguts digitals per treballar la lectura
Conèixer els serveis de la biblioteca online a la comunitat educativa

Accions a desenvolupar
1

Creació de l'espai digital de la biblioteca Eiximenis online

2

Creació i posada en marxa d'un suro electrònic (paddlet) per penjar dibuixos i recomanacions
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Programar activitats de lectura adequades als diferents cicles
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Dinamitzar la participació de la comunitat educativa i agents literaris externs
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Accions dirigides a enriquir la competència lectora molt lligada a la competència digital
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Preparació d'activitats per a jornades especials (St Jordi, Nadal, Setmana cultural...)
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Proposta de desenvolupament i temporalització
Acció

Responsable

Temporalització

Creació espai virtual

membres comissió

tot el curs

Paddlet

membres comissió

primer trimestre

Activitats per cicles

membres comissió

una per trimestre

Participació d'autors

membres comissió

tercer trimestre

Activitats online

membres comissió

tot el curs

Responsables del projecte 7

7

Membres de l’equip o comissió:

Montserrat Suquet, Gemma Pla i Isabel González

Dedicació setmanal al projecte:

45 min (coord) i trobades 1h30min (membres)

Formació i experiència:

Seminari del Gironès, Jornada biblioteques escolars ...

Qui formarà part de l’equip responsable?
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Beneficiaris 8
Aquesta renovació del projecte de biblioteca ha nascut de les necessitats que te la nostra
comunitat educativa, la principal beneficiària d'aquest projecte.

Participants 9
Tota la comunitat educativa de l'escola amb el recolzament del claustre i de l'equip directiu.

Pressupost 10
Concepte

Import

Dotació per aparells digitals de lectura

600

Adaptació espais i material elèctric

200

Material digital de lectura

400

Suport per activitats de dinamització

300

TOTAL:

1500

Fonts de finançament
Procedència

Quantitat

Ajuntament de Girona

580€

AFA Eiximenis

580€

TOTAL:

8

A qui s’adreça el projecte?
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A qui implicareu per portar a terme el projecte?
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A què dedicareu els diners de la subvenció?
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1160€

Avaluació 11
L'avaluació qualitativa serà mitjançant l'anàlisi i reflexió a través de la recollida de dades del nivell
de satisfacció sobre l'assoliment dels objectius que es farà amb el buidatge de les enquestes als
usuaris i altres eines d'avaluació.
S'analitzarà l'evolució del resultat de la competència lectora. També, avaluarem quantitativament
les activitats proposades veient el nivell de participació i d'implicació de la comunitat educativa.
Considerem, com a aspecte fonamental, el pes que té la biblioteca escolar com a recurs de
centre que contribueix inqüestionablement a la millora dels resultats educatius.
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Quines eines utilitzareu per saber si heu aconseguit el vostre objectiu?
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