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Descripció dels objectius, funcions i tasques que cal 
dur a terme dins els marc del Pla Estratègic del 
Centre 
 
1. Objectius:  Millorar l’adquisició de les competències bàsiques 
    relacionades amb l’àmbit lingüístic a través de la motivació de la  
   lectura  
 
  Expressar-se per escrit amb correcció i coherència, Tenir capacitat 
de concentració, Utilitzar eines del llenguatge (ex.diccionari, 
enciclopédies) o Comprendre discursos escrits, entre d’altres, són 
competències que a través de la lectura en un entorn com és la 
biblioteca, es poden adquirir amb motivació i interés, i d’una manera 
engrescadora. 
 
2. Funcions: 
 
2.1 Optimitzar i coordinar la utilització de la biblioteca per part dels 
      diferents cicles de l’educació primària  
 
- Cal afavorir l’accés a la biblioteca perquè aquesta pugui donar una 
resposta adequada a les necessitats dels/les alumnes i dels /les 
mestres. Això suposa donar suport i facilitar l’ús d’aquest espai per 
dur a terme els objectius del projecte educatiu del centre (PEC) i 
dels projectes curriculars (PCC)  
 
- La coordinació amb els diferents cicles serà la base per saber les 
necessitats dels diferents nivells i com la bilbioteca pot ajudar a 
fomentar l’hàbit i el gust per la lectura: tant pel que fa a l’utilització 
del fons de la biblioteca com a la coordinació de visites de les 
diferents classes 
  
- Una biblioteca oberta a tothom i una distribució horària d’ús 
coordinada i concensuada fa de la biblioteca una part integrant del 
procés educatiu.  
 
2.2 Coordinar la planificació d’activitats interdisciplinàries amb l’àrea 
      de llengua: l’hora del conte, racons de llengua  
 
L’Hora del conte o els Racons de llengua (ex.racó del conte) són 
activitats que, perquè es puguin dur a terme cal que es coordini la 
seva planificació:  



. a quin o quins nivells (o cicles) va dirigida 

. nº d’alumnes per sessió: tota la classe, mig grup o petit grup  

. durada: segons l’activitat proposada i l’edat dels/les alumnes 

. periodicitat: un cop a la setmana, al mes, trimestral… 

. el lloc: biblioteca i/o classe 

. tipus de materials (editats o d’elaboració pròpia): elecció dels 
  contes a treballar, materials de suport  
. responsables (qui porta a terme l’activitat): tutor/a, responsable de 
  la biblioteca, mestres del claustre, altres (familiars que col.laboren, 
  autors…) 
La coordinació a nivell d’escola i l’organització de tots aquests punts 
és important ja que afecten tant a la dinàmica de la biblioteca com a 
la programació d’aula. 
 
3. Tasques: 
 
3.1 Organització i manteniment de l’espai i del material de la 
      biblioteca 
 
  Pel bon funcionament d’aquest espai i dels seus recursos, la 
biblioteca s’ha d’entendre com a mediateca i, el lloc des d’on poder 
accedir els diferents materials de que disposa el centre 
 
- L’organització de l’espai físic dependrà del mobiliari i de la seva 
distribució sent, dins de les seves possibilitats, accessible a les 
característiques de l’alumnat i limitat en zones diferenciades 
 
- Pel que fa al fons, la biblioteca ha de disposar de diferents 
materials: llibres, revistes, audiovisuals. Per poder accedir-hi cal que 
estigui ben organitzat a les prestatgeries amb la signatura 
corresponent: hi ha llibres d’Imaginació i de Coneixements signats 
segons la classificació decimal universal. Perquè siguin fàcilment 
localitzables ha d’haver-hi fitxa de cadascun organitzades per 
catàlegs : d’autors, de títols (llibres d’imaginació), sistemàtic ( I1, I2, 
I3, JN -novel.la jovenil- i C -còmics-, i coneixements –classificació 
decimal universal-), i alfabètic (de matèries) 
 
- Amb la informatització dels catàlegs amb el programa PÈRGAM es 
facilita la recerca d’informació 
 
- Els fons de la biblioteca s’ha d’anar actualitzant i ampliant.  
 
 



3.2 Treball conjunt amb els tutors de la programació de l’àrea de 
      llengua 
 
- El/la responsable de la biblioteca és un/a mestre/a més del 
claustre i per tant una part integrant del procés educatiu de 
l’alumnat. Les decisions i actuacions amb un grup d’alumnes han de 
derivar d’un treball conjunt amb la resta de mestres que intervenen 
també en aquest  procés educatiu  
 
- A l’hora de programar l’àrea de llengua, tutors i responsable de la 
biblioteca han de treballar plegats per afavorir la consecució dels 
objectius i l’adquisició dels continguts per part de l’alumnat. El/la 
responsable de la biblioteca recullirà les demandes dels tutors i les 
necessitats que surgeixin durant la programació, a més de fer 
aportacions i suggeriments sobre activitats relacionades amb els 
temes a treballar. 
 
 
3.3 Intervenció directa en grups reduïts del cicle inicial de reforç en 
      l’aprenentatge de la lectoescriptura  
 
Una d’aquestes demandes concretes és treballar amb grups reduïts 
de C.I. de reforç en l’aprenentatge de la lectoescriptura.  
 
Després de tenir els grups organitzats (homogenis o heterogenis, nº 
d’alumnes…) caldrà programar el tipus d’activitats més adient i el 
lloc on es faran. Les possibilitats que ofereix 
 
 
Si l’objectiu és que els/les alumnes aprenguin tot descobrint els 
llibres, les activitats on la lectura sigui l’eix han de ser lúdiques i 
engrescadores per l’alumnat perquè se’ls hi desperti la curiositat 
pels llibres. 
 
 
 
 
 
 
 


