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PROGRAMA DE BIBLIOTECA ESCOLAR “PUNTEDU" 
 

Síntesi anual de les activitats realitzades durant el curs escolar 2008-2009  
 
 
 

1. Breu valoració del grau d’assoliment dels object ius proposats per aquest 
curs: 

 
1.1 àmbit organitzatiu 
 
Al llarg d’aquest segon curs hem consolidat satisfactòriament els criteris generals 
de funcionament de la biblioteca: 
 
- Hi ha un marc horari d’obertura  i professorat assignat. 
- Hem constituït la Comissió de biblioteca. 
- Disposem de pressupost  i criteris de compra. 
- Hem distribuït  funcionalment l’espai de la biblioteca . 
- Hem desenvolupat una programació d’activitats. 
- Gaudim d’un conveni amb la Biblioteca Pública. 
 
   
1.2 àmbit de funcionament 
 
Pel que fa al funcionament la biblioteca de l’IES comença a tenir personalitat i 
representació en les activitats culturals del Centre, la qual cosa resulta tot un repte 
i és molt engrescador. 
 
- Es pot valorar  positivament el volum de llibres prestats: 

 
 

Alumnat 
 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 
ESO 55 Préstecs 
BTX 19 Préstecs 

ESO 33 Préstecs 
BTX 26 Préstecs 

ESO 66 Préstecs 
BTX 11 Préstecs 

Professorat / PAS 
 
 

67 llibres 
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- L’ocupació de la biblioteca en el pati de l’ESO ha estat un èxit ( podríem parlar 

d’un 85% d’ocupació diària). També ha estat molt utilitzat l’espai habilitat a 
l’exterior de la biblioteca. 
Pel que fa al batxillerat l’ocupació no és tan significativa; els alumnes opten per 
sortir del centre i només s’observa una major assistència en època d’exàmens. 
Cal comentar que l’alumnat no ha aprofitat com esperavem el servei de 
biblioteca els dimecres a la tarda. 

- Hem començat a treballar en  el perfil de l’alumnat que ve assíduament en 
horari de patis  per tal de fer una oferta d’activitats en aquesta franja i donar 
resposta a  les seves necessitats i motivacions. 

- Disposem de pàgina web i de bloc integrats a la pàgina web de l’IES; valorem 
molt positivament que en l’administració del bloc ha participat  un alumne de 
batxillerat, que una part del professorat s’hi ha implicat, que ha hagut una 
utilització didàctica de les seves prestacions i 1316 visites  ( de gener a juny). 
Per a més informació us adrecem a http://blocs.xtec.cat/ieslaroca/  

- La biblioteca s’ha constituït com un espai de referència per articular l’arxiu del 
Centre. 

 
 
 
2. Actuacions realitzades en relació a:  
 
2.1 RECURSOS: 
 

• Recursos materials: local, mobiliari, equipament, f ons documental. 
 
- Actualment la biblioteca disposa d’un espai, mobiliari i  distribució adequada a 

les necessitats del nostre IES. 
- Al setembre de 2008  vam rebre la dotació de 4 ordinadors,  impressora i lector 

òptic. 
- Pel que al mobiliari hem comprat un expositor giratori per a novetats i una 

pissarra VELEDA.  
- Hem habilitat un espai exterior a la biblioteca  com a punt de trobada dels 

estudiants, al voltant del qual fem les exposicions, difusió de novetats i agenda 
cultural. Per al pròxim curs caldrà millorar la il·luminació i el seu mobiliari. 

- El fons documental  s’ha ampliat amb les demandes dels departaments 
didàctics,  prioritzant la seva incidència en l’alumnat. En la revisió de fons hem 
constatat que cal ampliar els llibres de coneixement i material audiovisual. 

- El control portat a la biblioteca ha permès que el nombre de llibres no retornats,  
els incidents a la biblioteca o el mal ús del material es minimitzés. 
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• Recursos humans: Disponibilitat horària, suports, c omissió de biblioteca.  
 

- La coordinadora del projecte ha disposat de  9 hores per a les tasques de 
coordinació i gestió de la biblioteca 

- Hem disposat també  de 4 hores de la professora Meritxell Rochina  per a 
tasques de guàrdia de patis  i manteniment amb la qual cosa hem garantit 
l’obertura de la biblioteca en tots els patis els 5 dies de la setmana i 
dimecres tarda. 

- El coordinador d’informàtica, Víctor Curcó,  ha realitzat tasques de 
manteniment dels ordinadors de la biblioteca i dels terminals emprats per a 
les sessions de formació epèrgam. També ens ha assessorat en la creació i 
manteniment de la pàgina web i bloc, així com en la recerca de solucions 
informàtiques a les necessitats generades en la gestió, ha fet la  migració 
del pèrgam a l’epèrgam i ha  habilitat un espai wifi a la biblioteca.  

- Cal agrair  el suport tècnic del coordinador d’audiovisuals, Jesús Martínez, 
la coordinadora TAC, Mª Josep Piniés i del professor de Llengua castellana 
Jose M. Jáimez, així com la col·laboració del PAS,  Montse Rodríguez i 
Assumpció López que han dedicat temps a folrar i recuperar llibres 
extraviats a les aules i l’administratiu Carlos Sánchez que ha cobert les 
guàrdies en cas de malaltia de la bibliotecària. 

- La comissió de biblioteca s’ha constituït enguany amb la comissió 
pedagògica  i ens vam reunir per revisar el balanç dels comptes del 2008 i 
aprovar els  criteris de gestió del pressupost.  
Cal estudiar la incorporació de representació de l’alumnat i els pares a la 
Comissió de biblioteca  i determinar una periodicitat en les reunions 

 
 

 
2.2 GESTIÓ: 
 

• Adquisició de fons. 
 
- Hem consensuat amb la Comissió de biblioteca uns criteris de compra i hem 

acordat prioritzar l’ampliació de material audiovisual. 
- És difícil determinar el volum de llibres adquirits, perquè no hem acabat de 

realitzar la catalogació de tot el material que ha entrat a la biblioteca i els 
diversos exemplars d’un mateix llibre comparteixen número de registre. Però 
cal dir que s’ha establert un mecanisme de funcionament que abans no existia i 
el professorat ha començat a prendre consciència de la necessitat de 
enregistrar el material adquirit als departaments per tal que formi part del 
catàleg col·lectiu. 
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• Organització  i catalogació. 
 
- La tasca principal ha consistit en esporgar la base de dades del pèrgam i en la 

migració a l’epèrgam. Paral·lelament hem portat un registre manual de les 
noves adquisicions que caldrà actualitzar informàticament.  

- Estem estudiant l’ús d’un programa informàtic de registre amb codi de barres. 
- Hem iniciat tasques de revisió del fons que no està correctament catalogat i 

hem esmerçat  temps en arreglar tapes, folrar  i renovar els teixells  
- Hem  renovat la senyalització de la biblioteca per fer-la més funcional i hem 

habilitat espais  específics per facilitar l’accés a la informació i els llibres que 
més utilitzen els nostres estudiants. 

 
 
- Coordinació amb: Claustre, Zona, Ajuntament, Biblio teca Pública, Ampa , 

CRP, Plans d’Entorn, .... 
 
- Mantenim la col·laboració i el conveni amb la biblioteca pública i hem iniciat les 

converses per a realitzar un conveni amb l’arxiu municipal. 
- També ens hem coordinat amb el CEIP Mogent per a realitzar dues sessions 

de contacontes. 
- Hem potenciat la nostra biblioteca escolar  i compartit experiències en el 

seminari del CRP La biblioteca escolar, el tresor del coneixement i la 
imaginació  

 
 
 
2.3 DINAMITZACIÓ: 
 

• Pedagògica. Adreçada als alumnes i mestres. 
 
- Hem realitzat sessions de formació d’usuari a 1r, 3r , 4t d’ESO i 1r. Batxillerat. 
- Hem ofertat un espai d’acollida per a l’alumnat nouvingut amb activitats 

específiques en horari de pati : Club de lectura fàcil  i  Punt de trobada . Totes 
dues propostes han resultat un èxit per la implicació dels alumnes. 

- Hem responsabilitzat alumnat voluntari en algunes tasques de la biblioteca. 
- S’ha guanyat molt en autonomia i respecte de l’alumnat envers  la utilització de 

la biblioteca 
- Hem constituït un grup de contacontes amb alumnes de batxillerat 
- Hem dinamitzat la participació de la comunitat educativa en els jocs florals a 

través d’un llibre virtual (http://phobos.xtec.cat/llibres/llibre.php?fisbn=a8053030_1041)  
- Hem realitzat una fira del llibre de segona mà el dia de Sant Jordi 
- Hem consolidat  les tertúlies literàries juvenils  amb els alumnes de batxillerat 

coordinades per la biblioteca pública de la Roca ( adjuntem tríptic publicitari a 
l’annex) 

 
 



 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Direcció General d’Innovació  
Subdirecció General de Llengües i Entorn 
Servei d'Immersió i Ús de la Llengua 
 

 

 6

 
• Donar a conèixer el fons. Exposicions, guies de lec tura, jocs, dossiers... 
 
- Hem realitzat una exposició, guia de lectura  i joc de pistes de Mercè Rodoreda 
- Hem potenciat la participació de la comunitat educativa en la resolució  d’un 

enigma lingüístic setmanal. 
- Hem organitzat uns panells de efemèrides mensuals 
- Hem habilitat un espai per a l’exposició dels treballs dels alumnes  
- Hem mantingut un expositor exterior com agenda cultural i uns panells a la 

biblioteca per a publicitari les activitats que realitzaven, els concursos literaris i 
les novetats. 

- Hem enlairat uns globus amb  poemes per celebrar la diada de Sant Jordi 
 
 

• Vehicular la informació que arriba al centre.  
 
- L’assignació d’uns espais al voltant de la biblioteca per difondre la informació 

ha fet que aquesta sigui un punt de referència en la vida del centre. 
- La utilització del bloc de la biblioteca també ha estat un èxit per a les tasques 

de difusió de notícies i activitats, 
- Cal agrair que la comunitat educativa ha ajudat i participat en la publicació 

d’informació a través del bloc de  la biblioteca o dels espais habilitats amb 
aquest propòsit. 

 
 
 
2.4 FORMACIÓ: 
 

• Participació en activitats de formació i intercanvi . 
 
La coordinadora del projecte ha participat en els següents cursos: 
- Curs formació Puntedu de segon any: accés i ús de la informació 
- La biblioteca escolar, el tresor del coneixement i la imaginació 
- lV Jornades de Biblioteques Escolars 

 
 

3. Pressupost 

• Resum de les despeses realitzades i romanent de les  dotacions rebudes 
(inicial i/o extraordinària) 

El pressupost inicial  assignat al projecte l’any 2007 ( 2000 €) es va gastar el curs 
passat –cf. Memòria 2008- i no hem rebut cap dotació extraordinària. 
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• Aportacions del centre 

El Centre ha destinat una partida de 1200 € a la biblioteca i ha mantingut una 
assignació de 1000 € per a les subscripcions periòdiques. Adjuntem annex amb el 
balanç de la comptabilitat. 

 

• Altres aportacions 

L’AMPA ha col·laborat amb la biblioteca en la compra d’una pissarra VELEDA 

Caldria estudiar alternatives per obtenir una ampliació de fons a través de donacions, 
mecenes o activitats que generin un rendiment econòmic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISABEL TORO DELGADO 
Coordinadora del projecte PUNTEDU 
 
 
 
 
La Roca del Vallès, 8 juny 2009 
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Memòria fotogràfica curs 2007/8 

Vista panoràmica  de l’estat actual de la biblioteca 

  

  

Espai habilitat a l’exterior de la biblioteca 

 
 

 

 


