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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? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c/ Mare de Déu de la Salut, 30

b7004335@xtec.cat

972233988 https://agora.xtec.

Educació Infantil i Primària 200

La nostra escola està situada al barri de Santa Eugènia de la ciutat de Girona. Es tracta d’una 
escola de màxima complexitat. 
La majoria dels alumnes que estan matriculats a la nostra escola pertanyen a famílies amb un 
nivell cultural i sòcio-econòmic baix i el 77,6% provenen d'arreu del món.  
Els alumnes són de 24 nacionalitats diferents. 
Amb la biblioteca escolar volem oferir una amplia varietat de serveis amb l’objectiu de satisfer les 
necessitats d’aprenentatge de la comunitat educativa. 
Aquest servei adreçat a tota la comunitat educativa està contemplat en el Projecte educatiu del 
centre per al desenvolupament de totes les àrees curriculars i com a  recurs fonamental per a 
l’adquisició de les competències bàsiques.  
El nostre objectiu és que la biblioteca escolar funcioni com a centre d'ensenyament i aprenentatge 
que proporciona un programa d’instrucció actiu integrat  al currículum del centre. 
Ha de jugar un paper de lideratge en el desenvolupament de diferents competències: basades en 
els recursos,  en el pensament crític, en el coneixement, lectora i d’alfabetització, personals i 
interpersonal i d'aprendre a aprendre. 
es de la biblioteca també es dona suport al Pla lector del centre. 
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Objectius del projecte 
 

 

 

 

 

Accions a desenvolupar 
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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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? 

1.Promoure la creció de laboratoris i ambients de lectura diversos.

2. Crear racons de lectura (microlaboratoris) per diferents nivells lectors

3. Oferir diferents espais per afavorir la participació i la cohesió de la comunitat educativa.

4.Organitzar i gestionar la biblioteca escolar.

5. Seleccionar diferents recursos digitals i aplicacions.

Creació d'un espai (aula annexa a la biblioteca escolar) de laboratoris de lectura

Trobades i comparticions dels laboratoris de lectura amb les famílies (1 cada 2 menos

Creació de racons de biblioteca d'aula (hall) dels diferents cicles.

Racó amb materials en llengües maternes de la nostra comunitat educativa (préstecs familiars

Creació de nous racons: del mestre, revistes infantils (subscripcions mensuals), còmics, anglè

Ampliació de  l'oferta d'activitats de biblioteca i contes obertes a les famílies

Ampliació de lots de coneixement i préstec a les aules.

Selecció de recursos digitals i aplicacions de valor pedagógic (fer recomanacions).

Creació d'un espai annexa de Comissió, claustre, alumnat i familiaDurant 2 cursos

Creació de racons de bibliotecComissió i alumnat Durant 2 cursos

Racó amb materials en llengüeComissió Durant 2 cursos

Ampliació de l'oferta d'activitatComissió Durant 2 cursos

Ampliació de lots de coneixemComissió, claustre i alumnat Durant 2 cursos

Selecció de recursos digitals i Comissió,Comissió TIC i claustre Durant 2 cursos

Tots les membres de la comissió 

Tots les cursos 1.30h/set, la mestra responsable 1,45h/set  i la c

13a Jornada de biblioteques escolars, Seminari coordinación de
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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? 

El projecte està adreçat a tot l'alumnat, professorat i famílies de l'escola.

Implicarem, sobretot a la Comissió de biblioteca, la Comissió TIC,  a tot el claustre, a tot l'alumnat 
i a totes les famílies de la nostra escola.

Llibres 1000 euros

Ipad, aplicacions, col·leccions digitals... 500 euros

Folres, etiquetes, material fungible... 150 euros

1650 euros

Projecte Activa la biblioteca 1500 euros

150 euros

1650 euros
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Avaluació10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’avaluació ens ajudarà a determinar si els serveis que ofereix la biblioteca escolar satisfan les 
necessitats de la comunitat escolar. 
Per avaluar els diferents nivells d'assoliment, utilitzarem indicadors de procés i de progrés. 
Els diferents registres que fem de preguntes i indicadors ens ajudaran a conèixer el grau 
d'assoliment dels diferents objectius i les accions prèvies. 
•  Per saber el nivell d'assoliment i el grau de satisfacció utilitzarem 4 valors: 4 (excel·lent), 3 (bo), 
2 (limitat), 1 (deficient). 
• Per  comprovar si s'han portat a terme diferents actuacions, utilitzarem preguntes i respostes 
tancades (si/no). 
• També tindrem en compte el % fent registres de participació i/o millora (visites, préstec...). 
• Utilitzarem diferents eines (llistes de control, enquestes, entrevistes, bústia de suggeriments...) 
per analitzar els resultats dels processos de detecció de satisfacció dels usuaris. 
• Utilitzarem  l'informe d’avaluació que ens fa la nostra assessora de la biblioteca Salvador Allende 
per a millorar diferents aspectes.  
• Un altra eina que utilitzarem per a l’avaluació i el seguiment de la nostra biblioteca 
escolar és el document “Directrius IFLA per a la biblioteca escolar”. 
• Avaluarem els resultats dels aprenentatges de l'alumnat a partir dels indicadors de llengua, les 
proves diagnòstiques i les Competències Bàsiques de 6è. 
• Valoració de la memòria final amb tot el claustre.  


