
  

COL·LECTIU IES PUNTEDU  COL·LECTIU IES PUNTEDU  
DE L’ALT EMPORDÀDE L’ALT EMPORDÀ

GRUP DE TREBALL DE LES 
PROFESSORES RESPONSABLES DEL 
PROGRAMA D’INNOVACIÓ EDUCATIVA 
BIBLIOTEQUES ESCOLARS PUNTEDU  DE 
L’ALT EMPORDÀ



  

QUI SOM ?QUI SOM ?



  

QUINS IES REPRESENTEM ?QUINS IES REPRESENTEM ?

RODRÍGUEZ PITARQUE, EULÀLIA ISABEL (IES Castelló d’Empúries) 
 
REGLÀ TOSQUELLA, ROSA (IES Cendrassos de Figueres) 
 
VIDAL JURADO, MARGARITA (IES El Pedró de l’Escala) 
 
GALLEGO DALMASES, MARIA; PÉREZ ARIZ, IRANTZU  (IES Illa de Rodes de Roses) 

 
PUIG GUAL, CARME (IES La Jonquera)  
 
IRUSTA MARITXALAR, GURUTZE (IES LLançà) 
 
GÓMEZ HERRÁEZ, GABRIELA (IES Narcís Monturiol de Figueres) 
 
ROCA NIERGA, MONTSERRAT (IES  Muntaner de Figueres) 
 
PAGÈS ANSINO, ROSER (IES Olivar Gran de Figueres) 



  

ON SOM ?ON SOM ?



  

PUNT DE PARTIDAPUNT DE PARTIDA
• Selecció del programa d’innovació 

educativa dels nostres centres. Juny 
2005.

• Jornada de formació Biblioteca escolar: 
puntedu, espai de coneixement i 
aprenentatge. Juny 2005.

• Curs de formació específica de 45 hores 
en centres escolars a Figueres. Octubre 
2005-Maig 2006.



  

EL NOSTRE REFERENTEL NOSTRE REFERENT



  

QUÈ VAM CONSTATAR QUÈ VAM CONSTATAR 
DURANT LA FORMACIÓ ?DURANT LA FORMACIÓ ?

•    Havíem de fer el projecte de biblioteca.

•     La realitat dels centres de primària i 
secundària era diferent.

•     Compartir experiències i noves idees és 
molt enriquidor.



  

FORMACIÓ DEL GRUPFORMACIÓ DEL GRUP

• Tenim la voluntat de prendre un compromís 
col·lectiu implicat en l’organització i 
dinamització de la biblioteca escolar de cada 
centre.

• Compartim inquietuds, experiències, 
reflexions i propostes per elaborar el Projecte.

• Formulem una política de la biblioteca escolar 
comuna que defineixi els mateixos objectius, 
prioritats i serveis.



  

OBJECTIUSOBJECTIUS

• Consolidar i impulsar el funcionament de la 
biblioteca com a eina bàsica d’aprenentatge 
en el desenvolupament de totes les àrees.

• Fomentar l’hàbit de la lectura i la cerca, el 
tractament i l’ús de la informació.

• Fer de la biblioteca un servei i un recurs per 
al professorat i un espai obert a tota la 
comunitat educativa.



  

ELABORACIÓ DEL PROJECTEELABORACIÓ DEL PROJECTE

MISSIÓ
   La Biblioteca de l’IES és un espai, un recurs i 

una eina de coneixement i d’aprenentatge 
complementari i alternatiu a l’aula ordinària, 
vàlida per a tota la comunitat educativa amb 
materials seleccionats de tot tipus de suport.



  

 OBJECTIUS I ACCIONS (PER ACONSEGUIR LES FUNCIONS) 
 
        Curs 2005-06 

     OBJECTIUS      ACCIONS    RESPONSABLES 
Potenciar  l’espai i els 
recursos  materials 

Adequació de l’espai, de les 
instal·lacions, del mobiliari i 
de l’equipament 

Equip directiu i comissió de 
biblioteca 

Revisar el fons de la 
biblioteca 

Comprovació del material 
existent i anàlisi de les 
necessitats de recursos 

Responsable de biblioteca 

Completar el fons amb 
material adequat a l’edat 
i necessitats dels usuaris 

Desenvolupament de 
polítiques d’adquisició 

Responsable de biblioteca i 
comissió 

Catalogar  a través de 
l’Epèrgam 

Catalogació i classificació del 
fons de la biblioteca 
 

Responsable de biblioteca 

Elaborar el projecte Redacció i presentació del 
projecte. 

Grup de treball de responsables de 
biblioteca 
de l’Alt Empordà 
 

Fer conèixer  el projecte  Difusió del projecte a la 
comunitat educativa 

Equip directiu i comissió de 
biblioteca 
 

Promoure activitats que 
potenciïn l’hàbit de la 
lectura 

Activitats diverses de 
dinamització 

Tota la comunitat educativa 

Oferir el préstec Servei de préstec  Responsable de biblioteca 
 

 



  

Curs 2006-07 
Continuació de les actuacions iniciades en el primer curs del projecte 
Nous objectius i accions: 
 

OBJECTIUS ACCIONS RESPONSABLES 
Fomentar hàbits d’ús de 
la biblioteca 

Formació en la utilització de la 
biblioteca com espai singular 

Responsable de biblioteca o 
responsable de l’espai 

Formar els usuaris en 
habilitats d’ús dels 
recursos d’informació 

Explicació  dels diferents 
recursos i serveis 

Responsable de biblio teca i 
professorat del centre 

Informatitzar el servei de 
préstec 

Servei informàtic de préstec Responsable de biblioteca 

Incentivar la lectura  Elaboració  de guies de lectura, 
presentació de llibres i creació 
de grups de lectura 

Responsable i usuaris 

Promoure esdeveniments 
culturals 

Difusió de l’agenda cultural  Tota la comunitat educativa 

Incloure  dins del 
currículum activitats 
d’aprenentatge que 
impliquin l’ús d’aquest 
espai 

Realitzacions de treballs de 
consulta i activitats diverses des 
de totes les àrees 

Tot el professorat 

Vincular el nostre 
projecte 
amb d’altres projectes de 
bib lioteques  

Actuacions en comú  Responsable del projecte 

 



  

    Curs 2007-08 
Continuació de les actuacions iniciades en els dos cursos anteriors 
Nous objectius i accions: 
 

OBJECTIUS ACCIONS RESPONSABLES 
Fer extensible aquesta 
dinamització a tota la 
comunitat educativa 

Visites guiades Responsable de biblioteca  

Fomentar la relació amb 
la xarxa de biblioteques  

Visita i coneixement del seu fons 
i funcionament 

Responsable  biblioteca de 
biblioteca i professorat del centre 

Establir vincles amb els 
centres educatius de 
l’entorn 

Acció de transferència lectora Responsable de biblioteca 
I professorat del centre 

Promoure la valoració de 
les actuacions i dels 
serveis de la biblioteca 
 

Preparació d’enquestes, 
formularis i estadístiques  
 

Responsable de biblioteca i 
comissió 

 



  

SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 

QUÈ AVALUEM? COM AVALUEM? 
Els fons bibliogràfic Comparació dels inventaris de llibres i materials 
Pressupostos dedicats al funcionament del 
servei 

Quantificació de les despeses 

Formació rebuda Aplicació dels nous coneixements 
Seguiment de la coordinació Actes  de les reunions de coordinació 
Dinamització Graelles de valoració d’activitats realitzades 
Participació de les àrees Grau d’implicació  
Tasca de la responsable Memòria  
Actuació de la comunitat educativa Involucració de: Ajuntament, AMPA, Equip 

directiu, claustre de professors, comissió de 
biblioteca, alumnat. 

 



  



  

LES NOSTRES BIBLIOTEQUESLES NOSTRES BIBLIOTEQUES



  

Altres exemples:



  

VALORACIÓVALORACIÓ

• Fem una valoració molt positiva en tots els 
centres.

• S’ha aconseguit que la biblioteca sigui un 
lloc singular amb entitat pròpia reconeguda 
per tothom.

• S’ha convertit en impulsora de la creació de 
clubs de lectura, plans lectors i altres 
activitats pedagògiques.



  

CONTINUÏTATCONTINUÏTAT

• Un cop acabat aquest projecte de tres anys 
(2005-2008) la continuïtat de tota la feina 
endegada és incerta.

• Continuïtat Punt Edu
                             2008-09...?



  

DIFERENTS DIFERENTS 
REALITATS REALITATS 
AMB UN AMB UN 
MATEIX MATEIX 
PROJECTE DE PROJECTE DE 
FUTURFUTUR
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