Dades del centre
Adreça:

c/Llimoner, 7

Correu electrònic:

b7004347@xtec.cat

Telèfon:

972219992

Nivells educatius del centre: INF i PRI

Web:
Número d’alumnes: 107

Justificació5
Actualment hem iniciat un treball de renovació i millora de la biblioteca escolar. S’ha esporgat
llibres vells i enciclopèdies.
Degut al context socioeconòmic marginal, les famílies no tenen cap tipus d’hàbit lector. Per tant,
l’escola ha de fer la funció de promoure l’hàbit lector en els alumnes amb les dificultats que això
comporta (no tenen cura dels llibres, no en valoren la utilitat i si es fa préstec no sempre es
retornen).
Per tal de poder millorar les condicions de la biblioteca s’hauria de canviar una part del mobiliari,
renovar llibres i millorar el sistema de registre.
Per tal d’actualitzar i agilitzar el fons documental de la biblioteca necessitem actualitzar l’ús del
programa e-pergam, com també un lector de codi de barres.

Finalitat del projecte6
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’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

Per què voleu optar a la subvenció?

6

A quina o quines funcions de la biblioteca escolar vol donar resposta el projecte?

MODEL 1443
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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.
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Activa la biblioteca4

Objectius del projecte
• Facilitar l’entrada de llibres a partir de l’e-pergam i del lector de codi de barres.
• Actualitzar el fons bibliotecari
• Dinamitzar la biblioteca per tal que estigui oberta a tota l’escola i promoure el gust per la lectura.
• Començar l’activitat de “bibliopati”.

Accions a desenvolupar
1

Adquisició de nous llibres (tenint en compte les etapes lectores de cada cicle).

2

Millorar l’estètica de la biblioteca (renovar algun moble, catifes, cortines i coixins).

3

Creació del bibliopati (un dia a la setmana).

4

Realització d’activitats de dinamització.

5

Instaurar l’ús de l’e-pèrgam.

6

Reprendre i consolidar els padrins lectors.

7

Fomentar les activitats intercicles (conta-contes)

8

Proposta de desenvolupament i temporalització
Acció

Responsable

Temporalització

Creació del bibliopati (un dia Coordinador biblioteca

tot el curs

Realització d’activitats de din Comissió de biblioteca

tot el curs

Padrins lectors

Comissió i Equip directiu

tot el curs

activitats intercicles

Comissió i equip directiu

tot curs (un al trimestre)

l’ús de l’e-pèrgam.

Comissió de biblioteca

Tot el curs

Responsables del projecte7
Membres de l’equip o comissió:

Comissió Biblioteca i equip directiu

Dedicació setmanal al projecte:

2 hores

Registre d'Entrada

Formació i experiència:

7

Qui formarà part de l’equip responsable?

MODEL 1443

DOC_ID: 6591802
CÒPIA DEL DOCUMENT ORIGINAL. Podeu verificar-ne l'autenticitat a http://www.girona.cat/validardocument amb codi de verificació CSV:JUF6N-JK7D5-OG8XG
.
Procediment d'acord amb la Normativa sobre la gestió dels documents electrònics d'arxiu de l'Ajuntament de Girona, aprovada per Junta de Govern Local de 19 d'abril de 2007. Pàgina:6/13.

• Dotar la biblioteca d’un fons de coneixement i de lectura més ampli i actualitzat.

Beneficiaris8

Participants9
Claustre: participa en les activitats de biblioteca i integra en la dinàmicad’aula el treball lector.
L’ alumnat: A l’escola fomentem la lectura des de P3 fins a Sisè.
Membres de la comissió de biblioteca: equip de mestres adscrits als diferents cicles de l’escola.
Aquesta comissió es reuneix setmanalment, amb la supervisió d’un coordinador.
Direcció del centre: Responsable de fomentar la implicació de la comunitat educativa.
Ajuntament: Suport econòmic

Pressupost10
Concepte

Import

Lector de codi de barres (classificació e-pergam)

50€

Coixins i catifa

200€

Llibres de consulta per als alumnes

350€

llibres per als racons de lectura

550€

Llibres i àlbums il•lustrats

350€

TOTAL:

1500

Fonts de finançament
Quantitat

Ajuntament de Girona

1500€

TOTAL:

1500
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A qui s’adreça el projecte?
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A qui implicareu per portar a terme el projecte?
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A què dedicareu els diners de la subvenció?
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Procedència
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S'adreça a l'alumnat i als membres de la comunitat educativa.
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Els membres de la comissió de biblioteca i l’Equip Directiu seran els encarregats de dur-ho a
terme i informar al Claustre.
A més, del seguiment del desenvolupament de les propostes que proposem.
Pel que fa l’avaluació del projecte ens plantejarem qui, què, com i quan s’avaluarà. Realitzarem
una taula d'avaluació per a registrar les valoracions de cada cicle.
A final de trimestre, cada cicle farà una valoració de com ha anat el
funcionament de la biblioteca, si els objectius es van aconseguint,i si s’han pogut realitzar totes
les activitats proposades.
Aquestes propostes de millora quedaran reflectides a la memòria.
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Quines eines utilitzareu per saber si heu aconseguit el vostre objectiu?
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Avaluació11

