Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Escola Santa Eugènia

PROJECTE ACTIVA LA BIBLIOTECA
CURS 2021-22
DADES DEL CENTRE
Nom: ESCOLA SANTA EUGÈNIA
Adreça: C/ Mare de Déu de la Salut, 30
Correu electrònic: b7004335@xtec.cat
Telèfon: 634 764 295
Web: https://agora.xtec.cat/escolasantaeugenia/
Nivells educatius: Educació Infantil i Primària
Nombre d’alumnes: 200

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
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 78% 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.
Des de la biblioteca també es dona suport al Pla lector del centre.
ASPECTE DE LA BIBLIOTECA QUE VOLEU ACTIVAR AMB EL PROJECTE
Amb el present projecte volem estimular la lectura diària. Actualment les classes disposen
d’una petita biblioteca d’aula amb lots provinents de la biblioteca Salvador Allende, sovint
aquets lots estan relacionats amb temes que es treballen puntualment a l’escola.
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Aquets lots de llibres que ens facilita la Biblioteca Salvador Allende són molt enriquidors per
poder aprofundir en els projectes que es treballen a les aules i no volem renunciar-hi amb el
nou objectiu de la biblioteca d’aula, el que pretenem és ampliar els objectius de la biblioteca
d’aula.
FINALITAT DEL PROJECTE

x
x
x
x

Entorn de formació. Acompanyant i formant als docents en l’entorn ePèrgam per
conèixer el fons de la Biblioteca Groga i el fons de la biblioteca Salvador Allende.
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.
Organitzar i gestionar la informació i el fons documental. Recollint i gestionant
informació i documents que donen resposta a les necessitats del projecte educatiu.

OBJECTIUS DEL PROJECTE
1. Fomentar l’hàbit lector facilitant un préstec de llibres àgil i proper.
2. Promoure la creació de biblioteques d’aula amb ambients de lectura diversos.
3. Crear racons de lectura (micró laboratoris) per diferents nivells lectors dins de la
mateixa biblioteca d’aula.
4. Continuar oferint espais per afavorir la participació i la cohesió de la comunitat
educativa.
5. Organitzar i gestionar la biblioteca escolar.

ACCIONS A DESENVOLUPAR I TEMPORALITZACIÓ
ACCIÓ
Creació i manteniment d'un
racó de biblioteca dins de
cada aula.
Creació i manteniment de 4
racons de biblioteca utilitzant
els halls de l’escola i facilitant
un espai de lectura per a
cada cicle.
Subministrament de revistes
infantils (subscripcions
mensuals),revistes per
docents, còmics, revistes en
anglès...
Programació d’una activitat
mensual dins de la Biblioteca
Groga dirigida als alumnes de
l’escola.

RESPONSABLES
 Comissió Biblioteca
 Tutores
 Alumnes

TEMPORALITZACIÓ
1r trimestre del curs 21-22
2n trimestre del curs 21-22
3r trimestre del curs 21-22




Comissió Biblioteca
Tutores

1r trimestre del curs 21-22
2n trimestre del curs 21-22
3r trimestre del curs 21-22



Comissió Biblioteca





Comissió Biblioteca
Tutores
Alumnes

Controls mensuals,
trimestrals i anuals

Mensual
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Programació d’una activitat
trimestral dins de la
Biblioteca Groga dirigida a les
famílies de l’escola.






Comissió Biblioteca
Tutores
Alumnes
Famílies

Ampliació de lots de
coneixement i préstec a les
aules provinent de l
Biblioteca Groga.
Ampliació de lots de
coneixement i préstec a les
aules provinents de la
Biblioteca Salvador Allende.




Comissió Biblioteca
Tutores

Quan s’escaigui




Comissió Biblioteca
Tutores

Quan s’escaigui

Trimestral

RESPONSABLES DEL PROJECTE (especificant dedicació horària, formació i experiència de cada
responsable).
Membres de l’equip o comissió:

Dedicació setmanal al projecte:

Formació i experiència:

Tots els membres de la comissió. La comissió està
formada per dues persones amb el perfil de biblioteca
i per una persona de cada cicle, és dir una mestra
d’educació Infantil, una mestra de cicle Inicial, una
mestra de cicle mitjà i una mestra de cicle superior.
Per una banda la persona responsable disposa d’una
hora setmanal dins de l’horari lectiu i de l’altra la
comissió es reuneix 1 hora setmanalment en horari no
lectiu.
Les tutores d’Educació Infantil i d’Educació Primària
dediquen ½ hora diària al pla lector de centre i 1 hora
setmanal a activitats de biblioteca.
En el moment d’elaborar aquest projecte no tenim la
plantilla definitiva pel curs 21-22, per quest motiu no
podem saber si podrem comptar amb algunes de les
persones que actualment estan al centre i tenen el
perfil de biblioteca escolar.
Podem assegurar que el proper curs hi haurà dues
persones amb molta experiència que estaran al centre
perquè tenen la plaça definitiva a la nostra escola.

PARTICIPANTS EN EL PROJECTE I LES SEVES FUNCIONS

COMISSIÓ
BIBLIOTECA

PERSONA 1
PERSONA 2

Control del fons de la biblioteca. Préstec de lots als racons de les
aules a petició de les mestres tutores.
Control del fons de la biblioteca. Préstec de lots als racons dels
cicles.

PERSONA 3

Control del fons de la biblioteca. Préstec de revistes, còmics,...

PERSONA 4

Formació a les tutores per fer consulta i demanar els lots de l’aula
Preparació del lot i préstec a l’ePèrgam
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PERSONA 5
PERSONA 6

FAMÍLIES

CLAUSTRE

Ed infantil
Cicle Inicial
Cicle Mitjà
Cicle Superior

Formació a les tutores per fer consulta i demanar els lots del cicle
Preparació del lot i préstec a l’ePèrgam
Recerca de propostes d’activitats a realitzar mensualment amb els
alumnes i trimestralment amb les famílies.
Selecció de material per treballar l’activitat:
 Cada dia l’estona del conte
Preparació de la proposta de la comissió per l’activitat mensual
Selecció de material per treballar l’activitat:
 Cada dia l’estona de...
Preparació de la proposta de la comissió per l’activitat mensual

Promoure la participació de les famílies amb activitats destinades per conèixer contes
d’arreu del món.

BENEFICIARIS
El projecte està adreçat a tota la comunitat educativa.
Els alumnes es beneficiaran amb una biblioteca d’aula que els permetrà poder fer préstec de
llibres de lectura diàriament, podran gaudir d’un racó de lectura de cicle on podran trobar
revistes, còmics... que també podran demanar en préstec.
El claustre es beneficiarà d’un fons, d’una formació de cerca i de registre, en definitiva d’una
organització de la biblioteca més propera als alumnes i a les famílies.
Les famílies es beneficiaran a través del préstec dels seus fills i a l’oportunitat de participar en
propostes de lectura de contes.

PRESSUPOST DESGLOSSAT (despeses )
CONCEPTE
Llibres
Ipad aplicacions, col·leccions digitals...
Revistes, còmics, ...
Folres, etiquetes, material fungible...

IMPORT
800€
350€
350€
200€

FONTS DE FINANÇAMENT
Procedència
Projecte Activa la biblioteca
Escola

1500€
200€

Quantitat

TOTAL

1700€
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AVALUACIÓ DEL PROJECTE
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.

Girona a 15 de juny de 2021

