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Professora encarregada
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En el Pla D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA DE CENTRE que
fou aprovat a l’inici de curs 2004/2005 a l’apartat 4 ens proposàvem
4.1.- Objectius generals del Projecte.
-Posar en funcionament la biblioteca de Centre.
-Fomentar l’ús de la biblioteca.
-Dinamitzar la lectura.
Al llarg del curs 2004/2005 vam condicionar l’espai, reorganitzar classificar i col·locar
els fons antics, adquirir noves col.leccions, i començar a catalogar tot el material.
Per al present curs 2005/2006 ens plantejàvem la consecució definitiva del primer
objectiu general del Projecte, es a dir: “Posar en funcionament la biblioteca”.
Aquest objectiu s’ha aconseguit plenament i la Biblioteca ha sigut oberta a l’escola
durant el segon trimestre.
Cal remarcar que l’acceptació i l’ús del servei de préstec de llibres per part de l’alumnat
ha sigut excel·lent, amb 435 llibres prestats, i amb una molt bona acollida, en especial
entre els cursos de Primer i Segon Cicle.
Especifiquem les tasques realitzades i el grau de consecució:
1) S’han reclassificat i col.locat els llibres de literatura Infantil en les noves prestatgeries
que s’havien adquirit a final de curs passat.
2)-S’ha continuat amb la tasca de catalogació del material fins arribar a un total de 571
fitxes de llibres. Queda encara molt de material per catalogar.
3)-S’ha elaborar el fitxer d’usuaris amb els corresponents carnets lectors, que s’han
repartit a tot l’alumnat. Aquesta activitat ha centrat el treball de la professora
encarregada que ha hagut de dedicar-li gran part de temps, però ha resultat efectiva ja
que els alumnes s’han sentit ben motivats en tenir el seu carnet propi.
4)S’ha elaborat una breu guia d'usuaris per a la biblioteca escolar i s’ha establert com a
horari d’ús i servei de préstec els dilluns, dimarts, dijous i divendres de 12,30h a 13,30h.
5)S’ha organitzat i format un equip d’alumnes de recolzament a la biblioteca. Cal
destacar el treball i l’entusiasme que el grup d’encarregats/des ha posat en promoure la
biblioteca escolar i el bon ús dels llibres.
6)S’ha dissenyat i dut a terme una campanya de presentació i promoció de la Biblioteca
amb uns resultats molt satisfactoris.
- Lliurament de carnets.
-Mural de funcionament.
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-Recomana un llibre.
-Com es fa un llibre.
-Campanya per als pares de 1r Cicle “Aprendre a llegir un llibre”.
-Lliurament de diplomes i regal de llibres als encarregats/des de biblioteca i als millors
lectors/es a final de curs.

PROPOSTES DE MILLORA.
-Necessitat d’ampliar l’espai, vist el bon grau d’acceptació i les dimensions de l’aula, la
biblioteca només ha pogut oferir el servei de préstec.
- Adquirir més llibres per als primers nivells, que s’han mostrat com els meus receptius
a la promoció de la lectura i més ús han fet de la biblioteca.
-Fomentar l’ús de la biblioteca en especial a tercer cicle.
-Organitzar campanyes d’animació a la lectura.

Juny 2006

Memòria Projecte Organització i Gestió Biblioteca, ceip“Port de Xàbia”, 2005-2006

2

