Activa la biblioteca 4
Dades del centre
Adreça:

Carrer de Joan Reglà, 2-4

Correu electrònic:

b7004530@xtec.cat

Telèfon:

972218550

Nivells educatius del centre: ESO i BATXILLERAT

Web:

https://agora.xtec.cat/inssobreq

Número d’alumnes: 780

Justificació 5
La funció de la Biblioteca Escolar com a espai que fomenti la lectura per a aprendre i la lectura per
plaer i com a espai que garanteixi l'accés a la informació i a les eines i recursos digitals, demana
la transformació de l'espai i la renovació dels seus recursos a fi que s'adaptin a les noves
necessitats de la comunitat educativa.
El funcionament i l'ús de la biblioteca, durant aquest curs 2020-2021, estarà condicionat a
l'evolució de la pandèmia, per la qual cosa ens cal centrar l'actuació en l'adaptació i millora del
servei de biblioteca, més que no pas en activitats de dinamització.

Finalitat del projecte 6
X

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.

X

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.

X

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

Per què voleu optar a la subvenció?

6

Marqueu només una opció

MODEL 1443

Objectius del projecte
Oferir un espai de lectura i de treball adequat a les necessitats de la comunitat educativa.

Accions a desenvolupar
1

Finalització de l'esporga del fons bibliogràfic obsolet o innecessari

2

Ampliació de la dotació d'ordinadors amb connexió a internet

3

Ampliació del nombre d'exemplars dels llibres de lectura obligatòria

4

Adquisició de nous llibres per al foment de la lectura per plaer

5

Organització del fons documental (catalogació...)

6

Formació de professorat per a la gestió de la biblioteca

7
8

Proposta de desenvolupament i temporalització
Acció

Responsable

Temporalització

Esporga

Departaments

1r trimestre

Ordinadors nous

Equip directiu/Coord. Bibl.

1r trimestre

Llibres lectura obligatòria

Departaments/Coord. Bibl.

Tot el curs

Llibres lectura plaer

Coordinador de la Biblioteca

Tot el curs

Gestió fons documental

Coordinador de la Biblioteca

Tot el curs

Formació

Coordinador de la Biblioteca

Curs 2021-2022

Responsables del projecte 7

7

Membres de l’equip o comissió:

Salvador Teira Serrano (Coordinador de la Biblioteca Escolar)

Dedicació setmanal al projecte:

1 h.

Formació i experiència:

Formació en gestió de Biblioteques Escolars Puntedu. 6 anys.

Qui formarà part de l’equip responsable?
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Beneficiaris 8
Estudiants i professorat

Participants 9
- Equip directiu (especialment el Secretari i el Coordinador Pedagògic)
- Coordinador de la Biblioteca Escolar
- Departaments
- Alumnat

Pressupost 10
Concepte

Import

- Adquisició de nous ordinadors convenientment equipats

3.000

- Adquisició de nou fons bibliogràfic (lectures obligatòries)

500

- Adquisició de nou fons bibliogràfic (foment de la lectura)

500

TOTAL:

Fonts de finançament
Procedència

Quantitat

- Partida pressupostària del centre

2.000

- Subvenció de l'Ajuntament de Girona

1.500

- AMPA

500

TOTAL:

8

A qui s’adreça el projecte?

9

A qui implicareu per portar a terme el projecte?

10

A què dedicareu els diners de la subvenció?
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4.000

Avaluació 11
L'avaluació de la intervenció es valorarà mitjançant indicadors d'assoliment:
- Percentatge d'augment dels recursos informàtics
- Percentatge d'augment dels recursos bibliogràfics
Atès que la situació de pandèmia no permetrà fer un ús normal del servei, durant el curs
2021-2022 es farien estadístiques d'ús i enquestes de satisfacció dels usuaris en base als
indicadors següents:
- Valoració de l'espai de consulta i treball informàtic
- Valoració de l'espai de consulta i treball bibliogràfic
- Valoració del servei de préstec de documents

11

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