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Activa la biblioteca4

Dades del centre 
Adreça:  

Correu electrònic:  

Telèfon:  Web:  

Nivells educatius del centre:  Número d’alumnes:  

Justificació

Finalitat del projecte5

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. 

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. 

                                                     
4 En cas de sol·licitar subvenció de modalitat II 
5 A quina o quines funcions de la biblioteca escolar vol donar resposta el projecte? 

Ctra. Sant Feliu, 40

b7001942@xtec.cat

972200100

Infantil i Primària 170

Aquest projecte neix de la necessitat de treballar l'escriptura, la lectura i el llenguatge oral, per tal 
de millorar-los.  
Fruit d'això el nostre centre ha cregut convenient enllaçar aquesta necessitat amb les tradicions i 
les llegendes de la nostra ciutat, que es troben tan arrelades en el nostre imaginari, tan de grans 
com de petits. 
És important recordar, que la llegenda és una representació literària bàsica, que permet conèixer 
i treballar fàcilment l'estructura del text i que, per tant, ajuda a treballar els objectius que ens 
proposem. 
Creiem necessari doncs, potenciar la imaginació i la creativitat, per tal d'assolir i/o millorar els 
diversos aspectes tan del llenguatge escrit com l'oral.
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Objectius del projecte 

Accions a desenvolupar 
1

2

3

4

5

6

7

8

Proposta de desenvolupament i temporalització 
Acció Responsable Temporalització 

   

Responsables del projecte6

Membres de l’equip o comissió: 

Dedicació setmanal al projecte:  

Formació i experiència:  

                                                     
6 Qui formarà part de l’equip responsable? 

Dotar la biblioteca escolar de fons i d'audiovisuals.

Impulsar la lectura i la creativitat a partir de les llegendes de Girona

Desenvolupar l'escriptura a partir del gust per la lectura.

Gaudir i participar tot fomentant el llenguatge oral i la imaginació en una sessió de contacontes.

Montar a la biblioteca escolar l'exposició "Girona, ciutat de llegendes"

Comprar fonts bibliogràfics referent a les llegendes de Girona i coneixement.

Adquirir i crear un fons d'audiovisuals.

Organitzar activitats referents a l'exposició vivencial de la biblioteca escolar.

Dur a terme una sessió de contacontes, vinculada al món de les llegendes.

Concurs de diorames de les llegendes.

1 Comissió de la biblioteca 2 o 3 setmanes del 2n trimestre

2 Comissió de la biblioteca 1r trimestre

3 Comissió biblioteca + coord cicle 1r trimestre

4 Comissió biblioteca 2n trimestre

5 Comissió biblioteca + equip direct 3r trimestre

6 Comissió biblioteca + AMPA 2n o 3r trimestre

Carolina Valeros, Isabel Arbat, Míriam Massana i Andrea Oya

1h

8 cursos i 7 jornades sobre bibloteca escolar. 8anys d'experiè



MODEL 1443           

Beneficiaris7

Participants8

Pressupost9

Concepte Import

TOTAL:

Fonts de finançament 

Procedència Quantitat 

TOTAL:

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

Alumnes i professorat d'Eduacació Infantil i Primària i les seves famílies. 

Claustre, alumnat, comissió de la biblioteca, direcció del centre i AMPA

Pel·lícules i/o documentals educatius 200

Activitat de contacontes 600

Fons bibliogràfics 700

1500

Ajuntament de Girona (si atorga el projecte) 1500

1500
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Avaluació10

                                                     
10 Quines eines utilitzareu per saber si heu aconseguit el vostre objectiu?

A finals del 3r trimestre, la comissió valorarà el nivell d'acompliment de les diverses activitats 
dutes a terme, durant el projecte, passant a totes les mestres, una enquesta de satisfacció, en la 
qual podran plasmar les propostes de millora i/o suggeriments per al curs vinent. 
També es passarà una petita enquesta a les famílies, ja que hauran participat en alguna activitat 
del projecte.  
La valoració del projecte i les propostes que se'n derívin, quedaran reflectides a la memòria de la 
biblioteca escolar.


