A partir del curs 2015-2016 el
Programa biblioteca escolar
“puntedu” vol reforçar el lligam
entre el Directori i els espais virtuals
de biblioteques lliurant un “segell de
pertinença” als centres que
compleixin els criteris de qualitat.

Es preveu que el logotip es renovi
cada curs, si el blog o web manté
el compliment dels criteris
esmentats.

Us convidem a compartir
amb nosaltres l’adreça
del vostre blog o web de
biblioteca escolar,
mitjançant el formulari
de contacte.
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolars
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El Directori
El Directori de webs i blogs de
les biblioteques escolars és una
iniciativa del Programa
biblioteca escolar “puntedu”
del Departament
d’Ensenyament, engegada el
curs 2011-2012, per donar
difusió a tots els espais virtuals
de biblioteca dels centres
educatius de Catalunya.
Va adreçat al professorat dels
centres educatius, a persones
dels Serveis Educatius i dels
Serveis Territorials, a bibliotecaris
i a totes les persones
interessades en les biblioteques
escolars.
El Directori vol donar difusió de
tots aquells espais virtuals de
biblioteca dels centres
educatius que compleixin els
criteris de qualitat de contingut,
d’actualització i de respecte en
el tractament de la informació.

Objectius
Fer ressò de la presència
de les biblioteques escolars
a la xarxa.
Promoure la dimensió
virtual de les biblioteques
escolars.
Donar a conèixer les bones
pràctiques de les
biblioteques dels centres
educatius de Catalunya.
Donar a conèixer iniciatives
territorials.

Criteris de qualitat
Quant al contingut:
Que en la capçalera o en
un lloc visible de l’espai
virtual consti el nom del
centre i la població.
Que ofereixi l’enllaç al
catàleg en línia.
Que informi sobre el
funcionament de la
biblioteca.

Que mostri activitats.
Que inclogui un enllaç al
web del centre.
Quant a l’actualització:
Que el contingut estigui
actualitzat.
Que almenys hi hagi dues
entrades generades en el
darrer curs escolar.

Quant al valor ètic de difusió:
Que respecti els principis
fonamentals dels drets
humans i dels valors d’una
societat democràtica.
Que actuï amb ètica i
responsabilitat en la
utilització de la informació.
Que no contingui publicitat
inadequada per a l’entorn
educatiu.

