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MEMÒRIA DEL PROJECTE D’ORGA7ITZACIÓ I GESTIÓ DE LA
BIBLIOTECA DE CE7TRE. C.2006/2007
Professora encarregada
Pepa Guardiola.
Per aquest curs ens plantejàvem en el Pla de Centre:
1)MANTENIR EL MÒDUL DE BIBLIOTECA .
-Catalogació del material antic existent i del nou que vaja a adquirint-se.
-Actualització del fitxer d’usuaris ( baixes i altes).
-Relació de préstecs.
2)ADQUISICIÓ DE MATERIALS.
-Compra de noves col.leccions per a primer i segon cicle.
3) FOMENTAR L’ÚS DE LA BIBLIOTECA,
a)Presentar la Biblioteca als alumnes de primer curs.
b)Organitzar l’activitat “Els MÉS del mes”, amb una relació de llibres recomanats i amb
un llistat dels majors lectors.
c)Muntar un expositor per a novetats i els llibres del mes.
d)Activitat ” Un llibre amb llibre”, rifar un llibre entre els lectors destacats.
e)Visita en grups reduïts a la Biblioteca dels alumnes de Tercer Cicle, parlar-los de
l’organització de la biblioteca i treballar el llibret “Com triar un llibre”.
4)COMENÇAR EL DISSENY DEL PLA DE LECTURA DEL CENTRE
Realitzar conjuntament amb els professors, per equips de cicle.
a)Una relació de llibres de lectura per cicles.
b)Activitats convenients prèvies i posteriors a la lectura d’un llibre.
5)ORGANITZAR ACTIVITATS D’ANIMACIÓ A LA LECTURA.
A programar conjuntament amb el Departament d’Activitats Cultural.

Les tasques que hem realitzat són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualitzar el fitxer d’usuaris amb les altes dels alumnes de primer curs (
el Mòdul de Biblioteca del Gescen no permet baixes).
Adquirir 150 nous exemplars.
Incrementar el catàleg de llibres informatitzats fins a un total de 800
S’han prestat vora 1.000 títols,
Presentar la Biblioteca als alumnes de primer curs amb l’activitat “ en
busca del tresor” i lliurar-los el carnet lector. L’alumnat de primer s’ha fet
assidu de la biblioteca.
Organitzar l’activitat “Els MÉS del mes”, amb una relació de llibres
recomanats i amb un llistat dels 10 majors lectors.
Muntar un expositor per a novetats i els llibres del mes que ha resultat
de gran utilitat per promoure i facilitar l’elecció dels llibres a l’usuari..
Diari de lectures.
Felicitació de Nadal.
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•
•

•
•
•

Cartell de 36 raons per a llegir.
Col·laboració a la revista de l’AMPA, amb la secció: “LA BIBLIOTECA
INFORMA”, que contenia els articles: “Carta als pares i mares”,
“Entrevista als encarregats i encarregades”. “Llibres recomanats”.
“Apunts d’interés”, “Voleu aprendre?”.
Sol·licitar dotació de material a la Conselleria elaborant una memòriadossier del treball realitzat.
Ampliar la Biblioteca.
III Setmana Cultural “El Món Màgic dels Llibres”.

Activitats de difusió exteriors.
Com a activitats exteriors
hem presentat una ponència titulada “LA
BIBLIOTECA DE CENTRE, EL DIA A DIA DE L’ANIMACIÓ LECTORA”, sobre
l’experiència de la biblioteca escolar, en el Curs d’Animació Lectora, organitzat
pel CEFIRE de Benidorm i celebrat a Ondara el 6,7,8 de març. Per a la
ponència es va elaborar un dossier amb material d’activitats i dos
Presentacions digitals en power.
Ampliació de la biblioteca.
Al llarg del curs se’ns ha presentat la possibilitat d’ampliar la biblioteca
annexionant l’aula contigua de compensatòria, que s’ha traslladat. L’ampliació
duplica l’espai i disposem de 60m2.
Hem moblat i organitzat el nou espai amb quatre armaris nous, dotze tauletes
individuals, que hem col.locat en dos blocs, dotze cadires més i una taula per a
ordinadors. S’ha redistribuït el material per tal de crear un lloc destinat a
lectura individual, consulta i mediateca. També per a ús de classes senceres
amb el seu professor ja que ara sí disposem de cadires i taules suficients.
III Setmana Cultural: “El Món Màgic dels Llibres”.
Conjuntament amb el Departament d’activitats culturals, hem organitzat i
realitzat III Setmana Cultural del 11 al 15 de juny, dedicada al llibre amb el títol
“El Món Màgic dels Llibres”, a fi de presentar i inaugurar la nova biblioteca
davant de tota la Comunitat Escolar (s’adjunta la programació). La setmana
cultural ha sigut un gran estímul per al foment lector en tota la comunitat
educativa, ja que s’han implicat mestres, alumnes, pares, mares i altres
persones interessades. L’exposició dels treballs elaborats al llarg de la setmana
ha contribuït a donar rellevància a l’activitat.
Avaluació.
Dels propòsits que ens havien plantejat a principis de curs no hem pogut
realitzar el 4)COMENÇAR EL DISSENY DEL PLA DE LECTURA DEL CENTRE,
degut al temps que hem dedicat a col.laborar amb el CEFIRE, a l’ampliació de
la Biblioteca i a la Setmana Cultural. Per tant queda pendent per al proper curs.
Tanmateix s’han realitzat altres activitats no previstes que han resultat
igualment fructíferes. En conjunt valorem molt satisfactòriament l’ús i profit de la
biblioteca, que està aconseguint millorar el nivell lector i despertar una
autèntica estima pels llibres.
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Necessitats.
Però la tasca no acaba, ja que el repte d’aconseguir una bona bibliotecamediateca continua pendent, per això ens cal:
• Més dotació de llibres i documents en diferents suports, en especial de
materials de consulta, DVD i CD amb formats digitals, ja que molts dels
l’existents de l’antiga biblioteca estan desfasat o deteriorats per l’ús i el
temps ( enciclopèdies, col.leccions específiques de naturals, socials,
còmics, revistes, la majoria amb més de 15 anys).
• Donat el volum de materials que es presten cada dia, es fa
imprescindible un llapis lector de codis de barres per facilitar l’anotació
digitalitzada dels préstecs i les devolucions.
• Disposar d’un ordinador més connectat en xarxa per a préstecs i
devolucions, i d’un parell d’ordinadors per a consulta dels alumnes, tant
d’internet com del material de DVD i CD .

Juny 2007
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