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MEMÒRIA DEL PLA DE BIBLIOTECA:
D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA DE CENTRE.
PROGRAMA D’ÚS DE LA BIBIBLIOTECA ESCOLAR I FORMACIÓ DE
LECTORS (PLA LECTOR).C.2008/2009
Professora encarregada de la Biblioteca
Pepa Guardiola.

Per al present curs 2008/2009 ens plantejàvem
-Fomentar l’ús de la biblioteca.
-Dinamitzar la lectura.
-Formar bons lectors.
-Major implicació de la Comunitat educativa amb el foment lector.
Les tasques a realitzar eren.
1)MANTENIMENT DEL MÒDUL DE BIBLIOTECA .
2)ADQUISICIÓ DE MATERIALS.
3) PROGRAMA D’ÚS DE LA BIBIBLIOTECA ESCOLAR I FORMACIÓ DE
LECTORS (PLA LECTOR).
4)ELABORAR LLISTATS DE LLIBRES RECOMANATS PER CICLE.
5)ORGANITZAR CAMPANYES D’ANIMACIÓ A LA LECTURA.
Les activitats que hem realitzat han sigut.
1)MANTENIMENT DEL MÒDUL DE BIBLIOTECA .
1. -S’ha intentat unificar els dos programes de gestió ( el mòdul de
biblioteca de GESCEN, i el PMB). Tot i que s’ha actualitzat el lliurex i
malgrat les consultes fetes, no s’han pogut traslladar les dades de
GESCEN a PMB. Queda per tant pendent i la biblioteca s’ha seguit
gestionant amb el programa anterior.
2. -S’ha actualitzat del fitxer d’usuaris amb les altes dels alumnes de 1r.
3. -S’ha començat a digitalitzar l’inventari del material de l’antiga biblioteca.
4. -S’ha catalogat i inventariat el material nou adquirit.
5. -La relació de préstecs s’ha fet manual mitjançant els llibres de préstecs
que porten les alumnes encarregades de biblioteca, s’han registrat al
voltant de 1800 préstecs.
6. –S’ha incrementat sensiblement el servei de préstec d’alumnes de 2n i
3r Cicle, la qual cosa indica que van adquirint l’hàbit lector.
7. -Hem obert un bloc específic on s’han anat posant les activitats
realitzades més importants, http://biblioteca-portxabia.blogspot.com
2)ADQUISICIÓ DE MATERIALS.
1. -S’han adquirit algunes novetats literàries, uns 20 llibres.
2. -Hem posat en funcionament els tres terminals connectats a l’ordinador
de la biblioteca que ens va enviar Conselleria, funcionen amb Lliurex (
actualitzat), tenen instal·lat l’open office i accés a internet. Hem destinat
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un espai apropiat i obert un servei d’ús dels equips en horari de
biblioteca. Els alumnes que vulguen utilitzar-los per a fer treballs o
consultes escolars han de portar una autorització del tutor/a especificant
el treball que han de realitzar.
3. -S’ha posat una catifa per als alumnes d’infantil.
3) PROGRAMA D’ÚS DE LA BIBIBLIOTECA ESCOLAR I FORMACIÓ DE
LECTORS (PLA LECTOR).
1. -Hem continuat amb les activitats del programa d’ús de la Biblioteca i
Formació de Lectors iniciat l’any anterior mitjançant el qual s’implica a
tots els cicles i nivells amb un hora de treball setmanal de cada curs a la
biblioteca en un grup reduït. S’han realitzant les activitats
corresponents.
2. -S’ha format un nou grup d’alumnes encarregats de la biblioteca.
4)ELABORAR LLISTATS DE LLIBRES RECOMANATS PER CICLE.
1. -S’ha elaborat una llista reduïda de llibres recomanats pels mateixos
alumnes usuaris, i que s’ha publicat el bloc. http://bibliotecaportxabia.blogspot.com/2009/05/lectors-i-lectores-recomanen-llibres.html
2. -S’ha canviat el llibre de lectura de tercer nivell.
5)ORGANITZAR CAMPANYES D’ANIMACIÓ A LA LECTURA.
1. -Participació en la celebració del Dia de la Pau, publicant en el bloc de la
biblioteca el text llegit pels alumnes de 3r
http://bibliotecaportxabia.blogspot.com/2009/02/el-dia-de-la-pau.html
2. -Participació dels alumnes de 4t, 5e i 6e en el programa de l’editorial
http://bibliotecaCruïlla
“Tots
som
protagonistes”
portxabia.blogspot.com/2009/05/els-de-4t-i-5e-ja-son-protagonistes.html
3. Lliurament de carnets als alumnes de 1r amb l’activitat “En busca del
Tresor”.
4. -Organització de la Campanya d’animació a la lectura i taller d’escriptura
“Una Primavera de contes” en la han participat totes les classes des
d’infantil fins a 6e, llegint i estudiant els autors preferits, escrivint un
conte i confeccionant murals en forma d’arbres que cada curs ha posat
al passadís, junt a la porta de la seua aula. http://bibliotecaportxabia.blogspot.com/2009/05/una-primavera-de-contes.html
5. Celebració del 2 d’abril, dia internacional del llibre infantil amb material
lliurat als tutors i tutores per treballar a classe . http://bibliotecaportxabia.blogspot.com/2009/04/2-dabril-dia-internacional-del-llibre.html
1. Celebració del 23 d’abril, dia internacional del llibre i dels drets d’autor
amb material lliurat als tutors i tutores per treballar a classe.
http://biblioteca-portxabia.blogspot.com/2009/04/23-dabril-dia-mundialdel-llibre-i-dels.html
2. -Realització del programa : “Llegir junts a casa”, amb l’objectiu
d’implicar més les famílies en el foment de la lectura. El programa estava
dirigit als alumnes d’Infantil 5 anys, 1r i 2n cicle de Primària. Han
participat 20 famílies amb un total de 31
alumnes implicats. Ha
col.laborat la Biblioteca Municipal i l’AMPA. http://bibliotecaportxabia.blogspot.com/2009/01/programa-llegir-junts-casa.html
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Les activitats concretes realitzades han sigut:
• Dos xarrades de presentació i animació a participar per a pares mares
en les que que s’ha mostrat un power sobre “llegir Junts” i han
intervingut Josep Antoni Fluixà i Llorenç Jiménez.
• S’han elaborat carpetes de materials per a cada faíilia participant. Les
carpetes contenien: un full de compromís dels pares- mares de seguir el
programa. Carta a les famílies. Programa d’activitats. Tríptic
d’orientacions de com llegir un llibre. Diari de lectures. Calendari de
lectures. Imprés per a traure’s el carnet de la biblioteca municipal.
• S’ha fet el seguiment de les lectures amb el diari de lectures.
• Lliurament d’un llibre als pares-mares participants en el programa “Llegir
junts a Casa” amb motiu de la celebració del 23 d’abril.
• Lliurament de diplomes a les famílies participants en les activitats de fi
de curs.
Avaluació.
Dels propòsits que ens havíem plantejat a principis de curs hem realitzat
satisfactòriament totes les activitats. Només queda pendent dominar el
programa de PMB instal.lat en Lliurex i traslladar-hi les dades del modul de
gescen.
• De nou l’alumnat que més préstecs de llibres ha fet ha sigut el de primer
cicle, però s’ha incrementat la participació de 3r, 4t, 5e i 6e. Endemés
aquestos tres últims nivells han intervingut en el programa “Tots som
protagonistes” i el treball ha sigut molt interessant i positiu.
• Respecte al Programa d’ús de la Biblioteca i formació de lectors els
alumnes han participat de molt grat, han gaudit dels temps de la
biblioteca i s’han motivat. El professorat que ha participat directament es
mostra satisfet i considera que s’estan aconseguint els objectius
proposats.
• El Programa “Llegir Junts a casa” no ha tingut massa gran participació,
però la l’interés de les famílies participants contrarresta la quantitat , i ha
servit per començar a implicar més les famílies. Esperem que vagen
animant-se i l’activitat es consolide. Si fer bons lectors infantils costa,
quan no més costarà en els adults. Molt satisfactòria la col·laboració de
la Biblioteca Municipal i de l’AMPA.
• La creació del bloc de la biblioteca durant el 2n trimestre ha resultat
interessant tant per a difondre les activitats realitzades, com per a
proposar-ne, i per recomanar llibres.
• L’activitat de taller lector i escriptor “Una Primavera de contes” ha tingut
una gran participació i ha servit per a fomentar l’escriptura i donar a
conéixer als altres el treball.
Propostes de millora.
• Unificar els dos programes de gestió ( cal assessorament del SAI) .
• Continuar digitalitzant l’inventari del material de l’antiga biblioteca.
• Catalogar els materials amb formats digitals i multimedia.
• Promoure des del bloc de la biblioteca un taller d’escriptura
L’encarregada de la biblioteca de Centre.
Ceip “Port de Xàbia” 30 juny 2009
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