PROJECTEDEBIBLIOTECA 
ACTIVALABIBLIOTECA 

1. InstitutCarlesRaholaiLlorens 
c.JoanMiróiFerrà,10 
17007Girona 
972213118 


2. JUSTIFICACIÓDELPROJECTE 
Desdel’espaideBibliotecadelcentreencetemaquestprojecte“Activalabiblioteca”
perdonarcontinuïtatalPlalectorbasatenlesbibliotequesd’aula. 
Desdel’àmbitdeBiblioteca,elcurs2020-21s’haengegatelplaGustperlaLectura
dins les matèries de Llengua catalana icastellanaa1ri2nd’ESOperalquals’ha
traslladat part del fons de la biblioteca de centre a les aules. A més també s’ha
comptatambl’aportaciódelaBibliotecaAntòniaAdroher,delaqualhemrebutllibres
fruitdelasevaesporga. 
Durant el curs 2021-2022 el pla tindrà continuïtat al nivells de 3r i 4t d’ESO i per
poder-lo dur a terme caldrà en primer lloc fer trasllat de part dels documents de
biblioteca a les aules, i fer noves adquisicions destinadesaaquestesbiblioteques.
Totiquehihaunbonfonsdocumental,calquel’ofertas’actualitziambnovetatsper
una banda tant de novel·la juvenil com de novel·la gràfica i, per una altra banda,
amb una varietat més àmpliadetemàtiques,comaradivulgaciódeconeixementsi
d’àreescoml’esport,lacuina,lesnovestecnologies,elmotor,l’enginyeria,lamoda,
lesmanualitats,lafusteriailadivulgaciócientífica. 

3. ASPECTESDELABIBLIOTECAQUEESVOLENACTIVAR 
● Dotar lesbibliotequesd’auladelscursosde3ri4tambnovetats. 
● Ampliar l’oferta de la biblioteca amb l’adquisició de novetats, llibres i
subscripcions de revistes de coneixements específics per als grups
Professionals. 

4. OBJECTIUS 
● Convertir el Gust per la lectura en un espai de lectura lliure quepermetiel
desenvolupamentcognitiuiintel·lectualdel’alumnatalllargdetotal’ESO. 
● Tirar endavant el pla lector des de principi del curs 2021-22 amb unes
bibliotequesd'aulabendotadesatotselsnivellsdel’ESO. 


5. ACCIONSADESENVOLUPARITEMPORITZACIÓ 
Calendarid'aplicaciódelplaActivalabiblioteca 
Juliol2021: 
● Revisió de la llista de novetats a adquirir que proposarà la persona
responsable. 
● Acordd’adquisiciódedocumentsdelaComissiódebiblioteca 
● Subscripcionsarevistesjuvenilsiprofessionals 


Setembre2021 

●

Presentacióalesaulesdelesnovetatsilessubscripcionsarevistes. 

Octubre2021 
● Inici de la participació del claustre per recomanar lectures per a l’espai del
Plalector(excelaomplirpelclaustre). 

Desembre2021 
● Lesnovetatsesfanrodaraclassesdiferentsambelcanvidetrimestre. 

Febrer2022 
● Revisiódepropostesd’adquisiciódenoveslectures. 

Març2022 
● Lesnovetatsesfanrodaraclassesdiferentsambelcanvidetrimestre. 

Maigjuny2022valoració 
● Dins l’enquesta de valoració del pla lector a l’alumnat es demana tambéla
valoraciódelesnovesadquisicions. 
● Enquestaalprofessorataplicadordelplalectorquevaloraràelfuncionament
delesnovesbibliotequesd'aulail'adequaciódelesnovesadquisicions. 

Junyjuliol2022 

● Lacomissiódebibliotecafaelbuidatgedelesenquestesivaloraglobalment
l’adequaciódelplaActivaamblesnovesadquisicions. 

6. RESPONSABLES(horesdededicació,formacióiexperiènciadecadaresponsable) 

Marta López del Castillo Ruiz: Responsable de biblioteca. Una hora setmanal de
dedicació. 
Experiència: 
● PerfildeBibliotecaatorgatpelDepartamentd’ensenyament. 
● Cursdegestiódebiblioteques“Labibliotecaescolar:concepte,dinamitzaciói
aplicaciódegestió.” 
● ResponsabledeBibliotecadel’insCarlesRahola(2020-2021) 
● ResponsabledePlalectoral’institutSantQuirzedeLloretdeMar(2019-20) 
● Responsable de Pla lector a l’institut Ramon Coll i Rodés deLloretdeMar
(2016-2019 

MireiaSantos:Coordinadorapedagògica.Unahoramensualdededicació. 
Experiència: 
● ResponsabledeBibliotecadel’insCarlesRahola(2018-2020) 

Capdedepartamentdellenguacatalana:Dedicaciódetreshoresdurantelcurs. 
Capdedepartamentdellenguacastellana:Dedicaciódetreshoresdurantelcurs. 

Coordinadoresdenivell:Dedicaciódetreshoresdurantelcurs. 


7. PARTICIPANTSILESSEVESFUNCIONS 

MartaLópezdel
CastilloRuiz 

MireiaSantos 

Responsable d’elaborar el pla lector i de canalitzar les
propostesperanar-loactualitzant 
Tasques de bibliotecària: selecció de fons, catalogació i
distribuciódelsllibresal’aula. 
Elabora el full d’Excel i recull les propostes de noves
adquisicionsdelclaustre. 
Falesactesdelesreunionssobreplalector. 
ConvocaelcalendarideClubsdelectura. 
Preparaicondueixelsclubslectors. 
Éslareferentdelabibliotecapúblicadezona(Biblioteca
AntòniaAdroher) 

Revisalapropostadepla. 
Fad’enllaçambladirecciódelcentre. 
ConvocalesreunionsdeDepartamentsicoordinació. 
Fad’enllaçambl’AFA 

Capdedepartament Faseguimentivaloraciódelpladesdelseudepartament
dellenguacatalana  alllargdelcurs 
Capdedepartament Faseguimentivaloraciódelpladesdelseudepartament
dellenguacastellana  alllargdelcurs 
Membresdels
departamentsde
llengües 

Introdueixenalasevaprogramaciód’aulaelplalector. 
Apliquenelplalectoralesseveshoresdeclasse 
Fanaportacionsdemilloraivaloracióalesreunionsde
DepartamentialestresreunionsanualsdePlalector. 
TenenencompteelsalumnesqueparticipenalClublector
ielshovalorenenlasevamatèria. 

Coordinadoresde
nivelld’ESO 

Vetllenperquèelconjuntdelsequipsdocentsconeguinel
plalectoriqueelconjuntdel’equipdocentsesenti
corresponsabledelmaterialquehihaalsprestatgesde
l’aula. 
TenenencompteelPlalectoralescoordinacionsde
tutoria:prenenelpolsdelgraudesatisfacciódel’alumnati
delrespecteiordredelmaterial. 

Claustre 

Participaenpropostesd’adquisiciódenovetats(full
d’Excelcompartit). 
Coneixelplalectorivetllaperquèelmaterialalesaules
estiguiencorrecteestat. 
PotparticiparalClublector:fentpropostesdelectures,
fentdepersonadinamitzadorad’unalecturaconcreta,
llegintiassistintalclub. 

Alumnat 

ÉsusuaridelPlalector. 
Realitzapropostesd’adquisiciódellibres. 
Técuradelabibliotecad’aula. 
Participaenlavaloracióipropostescadafinaldetrimestre
itambéafinaldecursatravésd’unaenquesta. 

AFA 

Coneixelplaihidonasuportatravésdelesreunionsamb
ladirecciódelcentre. 
TransmetelgraudesatisfacciódelesfamíliesambelPla
lector. 



8. PRESSUPOSTDESGLOSSAT 

Adquisiciódelecturespera3ri4td’ESOtantdecastellàcomdecatalà……………….900 
Adquisiciódelecturesespecífiques………………….300 
Subscripcióarevistes…………………………300 


9. AVALUACIÓDELPROJECTE 
Talcomestàprevistalcalendari,elprojecte“ActivalaBiblioteca”esvaloraràafinal
decursenunareunióconjuntaamblesresponsablesilescapsdedepartamentde
llengüesilescoordinadoresdenivell. 
La valoració tindrà en compte l’opinió de l’alumnat, els equips docents i els
departamentsdellenguamésdirectamentimplicats. 
S’avaluaràelsegüent: 

Graud’implicaciódel’alumnat: 
● Nombredellibresllegits 
● Velocitatlectoraaprincipiifinaldecurs 
● Úsdelesnovetats 
● Ambientcreat 
● Satisfacció 
● Curadelmaterial 
● Eines:puntdellibreillibretadelectura. 

Professoratqueaplicaelplalector: 
● Ordre i organització de l’estona de lectura: s’ha fet amb dificultat, s’ha
aconseguitbédesdelprincipi,bonaevoluciófinsafinaldecurs... 
● Curadelsllibres 
● Hafuncionatelcanvidellibrescadatrimestre?S’hanvaloratlesnovetats? 
● Préstecsidevolucionsdinsdel’aula:nombre 
● Llibretadelectura:esvaloracomaeinapercentrar-seicomaevidència? 

Coordinació,tutorsiequipsdocents:
● Graudesatisfacciódelconjuntdelgrup 
● S’haestèslalecturaamésmomentsdeclasse? 
● S’hamantingutl’ordredelsprestatges? 

●

Quècalmillorar? 

