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MEMÒRIA DEL PLA LECTOR DE CENTRE:
“PROGRAMA D’ÚS DE LA BIBIBLIOTECA ESCOLAR I FORMACIÓ DE
LECTORS” C.2010/2011
El treball de la Biblioteca durant el present curs 2010/2011 s’ha centrat en
adequar i col.locar el material a la nova aula assignada, esperem que siga ja la
ubicació definitiva, perquè l’espai reuneix òptimes condicions.
Els objectius del Pla lector s’han centrat en
-Dinamitzar la lectura.
-Formar bons lectors.
-Major implicació de la Cominutat educativa amb el foment lector.
-Fomentar l’ús la biblioteca del barri ( agència de lectures de Duanes).

Les activitats que hem realitzat han sigut.
1) TRASLLAT I ORGANITZACIÓ DE TOTA LA BIBLIOTECA
-S’ha habilitat per a biblioteca una nova aula, que reuneix millors condicions que
l’anterior. Això ha suposat traslladar-la completament i reorganitzar el material: mobles,
prestatgeries, equips, llibres, armaris de material audiovisual.
Els treballs de trasllat de mobiliari i materials es van iniciar durant l’estiu. Durant el
primer trimestre s’ha procedit a distribució de l’espai, organització de mobiliari i
col.locació de volums i materials.
2) GESTIÓ DE LA BIBLIOTECA, ADQUISICIÓ DE MATERIALS.
-S’han començat a inventariar els materials amb el programa gestor de biblioteca
PMB, si bé no s’ha pogut convertir al PMB, l’inventari catalogat en el mòdul del
GESCEN.
- S’han inventariat digitalment 87 volums de nova adquisició, tot el material de dotació
del programa MABI que ha promocionat la Conselleria, i s’ha començat a digitalitzar
l’inventari del fondo antic.
S’han refet els inventaris de materials audiovisuals i de mapes.
En els treballs de catalogació i inventari han col.laborat dos alumnes en pràctiques
d’un mòdul de Formació Professional de l’IES nº 1, a les quals se’ls ha ensenyat a
catalogar i teixellar llibres, mapes, CD, i DVD així com a introduir les dades en el
programa per inventariar un llibre.
3)SERVEI DE PRÉSTEC.
-El servei de préstec individual ha funcionat des de finals del 1r trimestre. S’han
prestat més de 600 llibres
-Servei de préstec col.lectiu s’ha incrementat. Han sigut els mestres els que s’han
endut a la seua classe els llibres que necessitaven.
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4) PROGRAMA DE FORMACIÓ DE LECTORS (PLA LECTOR).
• Hem continuat amb les activitats del programa de Formació de Lectors, cada
curs li ha dedicat una hora setmanal, a banda de les activitats transversals
corresponents a les diferents àrees del currículum.
5) CAMPANYES D’ANIMACIÓ A LA LECTURA I ESCRIPTURA.
• -Centenari del naixement d’Enric Valor.
El treball dedicat al centenari de l’escriptor s’ha realitzat per cicles, dins de cada
aula. S’ha treballat l’ auca i material amb la biografia. S’han llegit, contat, comentat
i resumit algunes rondalles, s’han realitzats dibuixos i contes. S’ha fet una
adaptació al teatre d’una rondalla que s’ha representat en el Festival de Fi de
Curs pels alumnes de 2n.
6) FOMENTAR L’ÚS DE L’AGÈNCIA DE LECTURES DEL BARRI.
• S’han fet visites a l’agència de lectures promogudes per la biblioteca municipal.
• S’han fet activitats en la Biblioteca Municipal.
7) BLOC DE LA BIBLIOTECA I PÀGINA WEB DEL CENTRE.
• S’ha continuat amb el bloc de la biblioteca ha servit de difusió de programes i
activitats, i promoció de la lectura i escriptura.

Avaluació
Els resultats del Programa lector, de les activitats lectores transversals realitzades a
diari o les campanyes d’animació específiques, l’esforç i treball del claustre de
professors, la col.laboració del la comunitat escolar, alumnes, AMPA, Biblioteca
Municipal es valora molt positivament.

Propostes de millora.
•
•

Unificar els dos programes de gestió ( imprescindible assessorament del SAI) .
Continuar digitalitzant l’inventari del material de l’antiga biblioteca.

L’encarregada de la Biblioteca
Pepa Guardiola.
Juny 2011
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