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1. Breu valoració del grau d’assoliment dels objectius proposats per aquest curs 
 
1.1. Àmbit organitzatiu 
 
Hem assolit satisfactòriament els següents objectius del nostre projecte: 
 

• Establir els criteris generals de  funcionament de la biblioteca i consensuar-los amb el 
claustre. 

• Dotar la biblioteca  de personal per  gestionar-la en un marc horari. 
• Establir un conveni de col·laboració amb la biblioteca Municipal del poble per tal de 

continuar la tasca formativa que han realitzat els alumnes de primària. 
 
Hem començat a treballar en altres objectius que tenen un grau d’acompliment a més llarg 
termini: 
 

• Treballar amb les escoles de primària adscrites al nostre Centre en el projecte comú de 
dinamitzar les biblioteques escolars.  

• Gestionar el pressupost anual per actualitzar i augmentar progressivament el fons de la 
biblioteca.  

• Crear un espai de recursos que integri les noves tecnologies en l’adquisició de 
coneixements i on es pugui trobar informació en diferents suports: documents 
impresos, audiovisuals i multimèdia. 

 
Resta pendent la constitució formal de la comissió de biblioteca 
 
1.2. Àmbit de funcionament 
 
Hem assolit satisfactòriament els següents objectius: 
 

• Consolidar el servei de préstec de material. 
• Ampliar el servei ofert en horari lectiu  ( esbarjos ESO i Batxillerat)  amb un servei 

complementari en horari no lectiu ( menjador i dimecres a la tarda) 
• Consensuar, amb el responsable de la biblioteca pública i de les escoles de primària , 

les funcions i serveis que han d’assumir cadascuna de les biblioteques. 
• Definir i potenciar la figura del professor/a- bibliotecari/a com a responsable-

dinamitzador del servei tant entre el professorat com entre l’alumnat i els altres 
membres de la comunitat educativa de l’IES ( pares-mares i PAS)  

• Crear una pàgina web que permeti intercanviar informació sobre el nostre fons  i el de 
les biblioteques de les dues escoles de primària de La Roca del Vallès. Així com 
divulgar les activitats culturals que hi tindran lloc a cadascú dels centres 
(http://www.xtec.cat/ieslaroca/projectebiblioteca/web/web.htm) 
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Hem començat a treballar en altres objectius que tenen un grau d’acompliment a més llarg 
termini: 
 

• Dotar l’IES d’un arxiu de  la vida escolar a través d’un anuari (hem compilat material, 
però cal definir  què formarà part de l’anuari) 

• Potenciar aquesta biblioteca com a punt de referència, consulta i treball, no només per 
als alumnes del propi centre sinó per a la comunitat educativa de la zona. 

• Oferir un espai de trobada als pares i mares  per  intercanviar informació relativa als 
seus interessos com a pares.  

 
 
 
1.3. Àmbit pedagògic 
 
a) Respecte a l’alumnat 
 
Hem assolit satisfactòriament els següents objectius: 
 

• Facilitar un entorn alternatiu per a la realització de treballs en grup. 
• Fer participar els alumnes en algunes tasques d’organització i dinamització de la 

biblioteca.  
• Formar els alumnes en la recerca d’informació (hem gestionat la sessió de formació 

d’usuari de  2n d’ESO i formació en recerca per als alumnes de 1r de batxillerat). 
 

 
Hem començat a treballar en altres objectius que tenen un grau d’acompliment a més llarg 
termini: 
 

• Fomentar en l’alumnat les actituds, valors i normes pròpies d’un entorn de biblioteca. 
Cal insistir en l’hàbit de retornar els llibres en la data assenyalada, prevenir robatoris o 
actes de vandalisme ( que esporàdicament hem patit) 

• Fomentar en el professorat l’hàbit d’enregistrar el material  que agafa en préstec quan 
no hi ha personal responsable a la biblioteca ( hem dissenyat un formulari per facilitar 
la tasca) 

• Iniciar els alumnes en el plaer de la lectura i l’hàbit lector (necessitem ampliar les 
activitats de dinamització i comptar amb iniciatives del professorat). 

•  Habituar l’alumnat a l’ús de la biblioteca no només amb finalitat formativa sinó 
també recreativa (hem creat un espai de revistes d’interès per a l’alumnat, però ens 
calen altres iniciatives) 

• Oferir un espai de lectura adaptada per als alumnes nouvinguts desconeixedors del 
català i el castellà ( hem presentat als departaments de llengua el material que promou 
l’Associació de Lectura fàcil i hem estudiat l’oferta de la biblioteca pública per tal de 
complementar-la) 
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b) Respecte al professorat 
 
 Hem començat a treballar els següents objectius que tenen un grau d’acompliment a més llarg 
termini: 
 

• Facilitar al professorat el coneixement del fons de la biblioteca ( ens cal revisar l’estat 
real de l’inventari i resta posar en marxa el programa epèrgam. Hem avançat, però, en 
oferir un espai d’exposició de novetats, en realitzar algunes guies de lectura i hem 
inaugurat una pàgina web). 

•  Potenciar entre els departaments didàctics l’hàbit d’inventariar els nous  recursos en el  
fons de la biblioteca (alguns departaments han canviat hàbits de gestió i ens faciliten la 
catalogació del nou material abans d’ubicar-lo al seu departament. Resta, però, una 
generalització de la dinàmica i també inventariar totes les adquisicions d’anys 
anteriors. 
Pel que fa al material que arriba al centre s’ha aconseguit que la Secretaria ens permeti 
inventariar-lo abans de la seva distribució. 

• Coordinar activitats de dinamització lectora (totes les que hem gestionat s’han fet des 
de la biblioteca pública. Cal cercar la complicitat del professorat del centre per a 
dissenyar-ne de pròpies). 

• Generalitzar entre el professorat l’ús de la biblioteca com un espai d’aprenentatge 
complementari i alternatiu a l’aula (hem treballat  en crear un espai agradable i 
funcional, però no disposem d’un fons actual ni d’ordinadors que facilitin la tasca 
docent). 

• Elaborar i dur a terme una programació específica de la biblioteca com a eix 
transversal des del projecte curricular del centre. 

 
 
 
2. Actuacions realitzades en relació a: 
 
2.1 RECURSOS: 
 

• Recursos materials: local, mobiliari, equipament, fons documental. 
 
Aquest primer curs hem assignat tots els recursos a crear un espai agradable i funcional: 
 
• La biblioteca es troba situada al hall de l’IES ; disposa d’un ampli espai i llum natural 

(cal, però millorar el sistema de fluorescents i les persianes que sovint es despengen). 
• Les prestatgeries són antigues i hem necessitat del fuster per tornar a col·locar algunes 

baldes. 
• S’han canviat taules i cadires ( amb capacitat per a uns 25-30 alumnes). 
• S’ha comprat mobiliari per crear un espai específic per a les propostes de lectura 

trimestral de les àrees de llengües, per les revistes i per l’orientació acadèmica i 
professional. 

• S’han assignat mòduls específics per als diccionaris d’aula i atles. 
• S’ha ubicat el material audiovisual en un moble expositor. 
• S’han senyalitzat la biblioteca i s’han comprat expositors per als tríptics. 
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• S’han col·locat suros per als espais destinats a convocatòries de premis , exposicions i 
agenda cultural. 

• S’ha adequat una vitrina en el hall del centre per  exposar les novetats i els treballs dels 
alumnes. 

• S’ha habilitat amb prestatges un petit espai com a magatzem de la biblioteca. 
• En iniciar el projecte el fons de la biblioteca era de 5339 volums (inclosos llibres, revistes 

i altres documents inventariats i catalogats). Vam iniciar una revisió de l’inventari amb 
alumnes voluntaris de primer de batxillerat, però ens vam adonar de seguida que els feia 
falta una formació prèvia per a evitar errades i  vam aturar el procés. 

 
 

• Recursos humans: Disponibilitat horària, suports, comissió de biblioteca. 
 
El projecte ha comptat amb  19 hores setmanals distribuïdes per tal d’optimitzar el temps 
d’obertura del servei: 

 
Personal  horari funcions 

Isabel Toro Coordinadora 
del projecte 

2 hores 
dimecres a la 
tarda 

Coordinació amb els 
diferents estaments 
implicats 

Llorenç 
Berguedà 

Professor 
amb DAP 

7 hores   
recolzament patis 
ESO, 2 patis 
BATX.  i 2  
menjadors 

 
Guàrdies 

Virgínia 
Gilbert 

Persona 
externa a 
l’IES 

10 hores 
de 9:30 a 10:30 
de DL a DV 

Guàrdies pati ESO, préstec 
i catalogació 

Víctor Curcó Coordinador 
d’informàtica 

 - Cablejat de la biblioteca 
- Suport a les sessions de 
formació epèrgam 
realitzades a l’IES 
- Muntatge d´una video-
conferència per donar d’alta 
l’èpergam 
-Assessorament en la 
creació i manteniment de la 
pàgina web de la biblioteca 

 
 
 
2.2.GESTIÓ: 
 

• Adquisició de fons. 
 
No hem disposat d’una assignació per a l’adquisició de fons. No obstant, aquest s’ha ampliat 
amb el material enviat pel Departament d’Educació, les mostres de les editorials i algunes 
donacions. 
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En el pressupost anual hi havia una assignació per a les publicacions periòdiques ( El Nou, el 
Periòdic, Guix, Aula... i algunes revistes específiques de departaments). En la revisió del 
pressupost hem acordat que aquests departaments se’n facin càrrec de les despeses i destinar 
íntegrament l’assignació a publicacions d’interès general de la comunitat educativa. 
 
 

• Organització  i catalogació. 
 
La biblioteca de l’IES utilitza el programa Pèrgam per a la seva gestió.  Hem realitzat la 
formació de l’epèrgam i resta pendent pel setembre el traspàs de les bases de dades, perquè hi 
ha errades en els criteris de confecció ( part de la catalogació és de l’antiga escola Sant Jordi i 
diverses persones han realitzat el treball posterior). Per la qual cosa el coordinador del 
programa ens ha aconsellat una revisió per tal de no perdre informació en la migració. 
Cal també  tornar a catalogar el material audiovisual perquè s’havia fet amb un criteri intern 
que no reconeix el programa epèrgam. 
Aquest curs hem catalogat 247 documents fins al mes de març ( vam aturar la catalogació per 
esporgar les llistes abans de la migració a l’epèrgam) i resten uns 100 documents  per 
inventariar. 
 
 

• Coordinació amb: Claustre, Zona, Ajuntament, Biblioteca Pública, Mapa, CRP, Plans 
d’Entorn, .... 

 
El projecte ha comptat amb el suport del Claustre en totes les iniciatives dutes a terme ( 
establiment de normativa, criteris de distribució d’espais, activitats programades, revisió del 
pressupost).  
Hem treballat via Comissió pedagògica per establir el grau de col·laboració departaments-
biblioteca escolar, amb els departaments de Llengües i Socials per estudiar possibilitats 
didàctiques  i amb els coordinadors de nivell per vehicular la informació amb els tutors/es. 
L’Ampa ha comprat  les  taules per als ordinadors ( que arribaran el mes de juliol) i estem 
estudiant la possibilitat de comptar amb un grup de mares que ajudin a folrar llibres o realitzar 
algun taller. També hem demanat a l’AMPA la futura col·laboració econòmica en el projecte 
de biblioteca d’aula i la compra d’expositors, canó i pantalla. 
Amb la biblioteca Pública i l’Ajuntament s’ha signat un conveni ( cf. annexos) i ha hagut 
comunicació directa amb la biblioteca pública (ens ha arribat puntualment la informació sobre 
novetats, activitats, guies didàctiques i hem participat en activitats organitzades 
específicament per al nostre alumnat ). Cal fer esment que en tot moment han estat receptius a 
les demandes formulades des de l’IES. 
El CRP del Vallès Oriental I (Granollers) ha coordinat la formació del Puntedu i ens ha 
facilitat tota la informació relacionada amb les biblioteques escolars (adjuntem la valoració 
del curs realitzat als annexos). 
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2.3 DINAMITZACIÓ: 
 

• Pedagògica. Adreçada als alumnes i professorat. 
 
Aquest primer any  ens ha servit per copsar la realitat del centre i les dificultats de 
coordinació en la secundària. 
Pel que fa a l’alumnat la prioritat d’aquest curs eren els alumnes de 1r cicle  . Com que la 
coordinadora només ha disposat de dues hores dimecres a la tarda per oferir un servei d’ 
aula de treball als alumnes, no ha tingut un contacte directe amb les classes .Per suplir 
aquesta mancança hem coordinat amb la biblioteca pública  un seguit d’activitats 
dinamitzadores i formatives: 
 

• una sessió formativa a nivell d’usuari per als alumnes de 2n d’ESO  - continuació 
de la seva formació de primària -. 

• una sessió de conta contes d’arreu del món per a celebrar l’Any de les Llengües i 
la Interculturalitat ( adreçada als alumnes de primer cicle).  

• 3 tertúlies literàries per als alumnes de batxillerat ( per dinamitzar les lectures 
prescriptives) 

• una sessió formativa sobre recerca per als alumnes de primer de batxillerat 
 
Per la nostra part hem dinamitzat les lectures trimestrals amb l’oferta de la majoria de títols 
proposats a l’aula en un espai específic que permet la seva consulta abans de la tria. La  bona 
comunicació amb la biblioteca pública ha permès que també els alumnes disposessin en 
aquest espai de exemplars en préstec. 
També hem experimentat amb el voluntariat de 8 alumnes de primer de batxillerat en algunes 
sessions de tutoria. Pensem que la seva participació en la preparació d’activitats i conservació 
del fons pot ser engrescador i formatiu. 
Pel que fa al professorat els hem exposat les possibilitats de la biblioteca com  a espai de 
treball i recurs didàctic. Hem detectat un augment d’ocupació de l’aula per a realitzar 
activitats, però no s’ha fet ús dels recursos que es podien obtenir de la suma del fons de la 
biblioteca escolar i la pública. 
Hem obert un espai de biblioteca puntedu a la sala de professors, per tal presentar-los els 
exemplars de les revistes de didàctica, la premsa i altres notícies del seu interès.  
Amb els departaments d’anglès i francès es va acordar dinamitzar l’Any de les Llengües amb 
uns pòsters sobre diferents països i es va proposar en claustre organitzar activitats per a la 
setmana de Sant Jordi. A tal efecte vam publicar a la pàgina web de la biblioteca els recursos 
que hi podíem oferir. 
 
 

• Donar a conèixer el fons. Exposicions, guies de lectura, jocs, dossiers... 
 
Habilitada una vitrina del hall hem realitzat exposicions de les novetats, monogràfics sobre 
algun autor ( Jordi Sierra, Mercè Rodoreda) i el treball de creació literària dels alumnes de 4t. 
ESO. 
Hem dissenyat una pàgina web per donar a conèixer el servei de la biblioteca i  el fons ( 
genèric o específic respecte a un tema treballat). Estem treballant per ampliar les possibilitats 
d’aquesta eina – tenim previst incorporar-hi un blog de notícies- i destinem un temps al seu 
manteniment. 
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A la pàgina web hem publicat unes guies de lectura dels autors que donaven nom a la 
convocatòria dels premis dels Jocs Florals de Sant Jordi ( donant a conèixer el fons de la 
biblioteca escolar i de la biblioteca pública). 
En commemoració de l’any 2008 com a Any Internacional de les Llengües i la 
Interculturalitat hem fet un monogràfic a la web sobre recursos didàctics disponibles. 
 
 
 

• Vehicular la informació que arriba al centre. 
 
Unes de les preocupacions principals ha estat la gestió de la informació que arriba al centre a 
través de diversos formats. Per la qual cosa s’han utilitzat canals diferents per vehicular-la: 
 

• suros per  a l’agenda cultural i convocatòries de concursos. 
• expositors per als tríptics 
• vitrina de novetats 
• pàgina web de la biblioteca 
• intraweb 
• revista de l’IES 
• Puntedu de la sala de professors 

 
 
 
2.4 FORMACIÓ: 
 

• Participació en activitats de formació i intercanvi. 
 
La coordinadora del projecte ha assistit, fora d’horari lectiu, a les següents activitats de 
formació: 
 

• jornada inicial de formació Puntedu 
• saló del llibre 
• curs de formació primer any (30 hores): 

-concepte de Biblioteca escolar "puntedu" 
-organització de la biblioteca escolar i gestió amb epèrgam  
-dinamització de la Biblioteca escolar "puntedu"  
-intercanvi d'experiències. Relació biblioteca pública i biblioteca escolar 

 
 
3. Altres activitats  
 

• Hem organitzat una parada de llibres de segona ma el dia de Sant Jordi, amb gran èxit 
de participació. 

• Hem creat un racó de llibres vells per a la reutilització de llibres de text, donacions i 
exemplars  descatalogats. 
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4. Pressupost 
 

• Resum de les despeses realitzades i romanent de les dotacions rebudes  
 

PRESSUPOST 
INICIAL 

 
1000€  AMPA 
 
 

DESPESES 
 
 
773,84€ + IVA (taules ordinadors) 
 
 

                                                                 TOTAL: 896,84€ 
 
 
2000€  PUNTEDU 
 

DESPESES 
 
4/10/2007   3 CÒPIES CLAU                   6 € 
9/10/2007   MATERIAL OFICINA      67,45€ 
13/10/2007 MATERIAL OFICINA                            25,92€                                         
22/10/2007 MATERIAL OFICINA                            21,28€                                             
25/10/2007 PLASTIFICAT PÒSTER                         14,43€                                            
                   CARTOLINES                                           3,60€                   
05/11/2007 CARPETES                                              13,09€                                                          
21/11/2007 SEGELL                                                   33,64€                    
30/11/2007 MATERIAL                                             25,75€ 
15/12/2007 MEMÒRIA USB                                      19,80€  
28/12/2007 MOBILIARI                                         1884,28€  
                                                        
                                                                TOTAL: 2115,24€ 

1200€ 
ASSIGNACIÓ IES 
PER A 
SUSCRIPCIONS I 
REVISTES 

DESPESES 
 
La secretaria del Centre ha portat els comptes 
 

TOTAL:1200€ 
 

 
En el pressupost de l’any 2008 el consell escolar ha aprovat una assignació específica de 
1200€ per a la biblioteca. 

 
  
Coordinadora del Projecte      Vist-i-plau de la Direcció 
 
 
 
 
 
 
Isabel Toro         Josan Pac 
 
 
La Roca del Vallès, a 8 de juliol 2008 
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Relació de documents annexos: 
 

1. Conveni Ajuntament-Biblioteca pública 
2. Tríptic biblioteca escolar  
3. Tríptic activitats biblioteca Pública-biblioteca escolar 
4. Acta comissió pedagògica 
5. Valoració usuari 1r de l’ESO 
6. Valoració de la Biblioteca Pública 
7. Valoració de la formació Puntedu 
8. Memòria fotogràfica 
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PUNTEDU curs 2007/8 
 

Reunió  Caps de departament 
11 d’octubre 2007 

 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
 

1. Presentació PUNTEDU 
2. Concreció col·laboració biblioteca-departaments 

 
 

 demanda 
DEPARTAMENTS 

oferta 
BIBLIOTECA 

 
INVENTARI -Revisió dels llibres de 

consulta de cada matèria per 
tal de fer una ampliació del 
fons en funció de les 
activitats programades. 

-Revisió de l’estat del fons 
de la biblioteca 
-Creació d’un dipòsit per al 
material desfasat. 
-Inventariar el fons dels 
departaments. 
-Butlletí de novetats 
-Ampliar fons segons les 
activitats previstes 
-Anuari: Orles, fotos festes, 
revista, premis... 
 

PRÉSTEC -Emplenar la papereta de 
préstec en cas que no hi 
hagi el responsable de la 
biblioteca 

 

 

BIBLIOTECA D’AULA -Llistat de lectures 
trimestrals de les matèries 
de llengua (català, castellà, 
anglès, francès) a l’ESO i 
prescriptives del BATX. 
-Sol·licitar a les editorials 
exemplars de mostra per a 
la biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 

-Crear  un espai diferenciat 
per a les biblioteques d’aula 
i establir els criteris d’ús 
amb els departaments. 
-Comunicar el llistat de 
lectures a la Biblioteca 
Municipal per tal que en 
tingui exemplar disponibles 
(2 d’ESO, 1 de batxillerat) 
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demanda 
DEPARTAMENTS 

oferta 
BIBLIOTECA 

AULA BIBLIOTECA -Utilització de la biblioteca 
com aula literària o de 
recerca ( cal indicar quan es 
necessitarà i el tipus 
d’activitat a realitzar): 
-Possibilitat de 
dinamitzacions lectores 
(abans o després de les 
lectures): 

- Presentació dels 
llibres amb sinopsi i 
comentaris dels 
alumnes que l’han 
llegit 

- Exposicions   
temàtiques 

- Guies de lectura 
- Recital poètic 
- jocs de pista 

- Crèdit de síntesi 

-Concreció dels criteris d’ús 
de la biblioteca com aula 
específica 
-Revisió de la normativa 
d’ús de la biblioteca 
-Compromís de facilitar el 
material necessari per a 
desenvolupar l’activitat 
(conveni amb la biblioteca 
municipal) 

AGENDA CULTURAL -Selecció de pel·lícules i 
música relacionades amb el 
currículum .  
-Comunicar a la responsable 
del Puntedu les 
convocatòries de premis i 
cursos relacionats amb la 
lectura  i escriptura per tal 
de donar difusió des de la 
biblioteca. 

-Punt d’informació cultural 
( comissió d’alumnes de 1r. 
Batx) 
-Projecció de pel·lícules  i 
audicions musicals  en 
horari no lectiu (Dc de 16 a 
18 h.) 
-Concursos de motivació 
lectora 
 

TUTORIA  -Formació de lector : 
- 1r ESO al centre 
- 2n ESO a la 

biblioteca Municipal 
- 1r. BATX. a la 

biblioteca Municipal 
-Exposició d’orientació 
acadèmica 
-Exposició Treballs de 
recerca 
-Carnet de lector 
 

PÀGINA WEB -Secció de links i pagines 
recomanades segons el 
nivell de l’alumne i el 
currículum 

-Elaboració de la pàgina 
web  
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demanda 

DEPARTAMENTS 

 
oferta 

BIBLIOTECA 

SANT JORDI -Jocs Florals 
-Concurs punt de llibre ( 
convocatòria IES i 
Biblioteca Municipal) 

-Elaboració del llibre dels 
Jocs Florals ( edició 
conjunta CEIP’S) 
-Activitats: 

- Intercanvi de llibres 
- Mercat 2a. Mà 
- Gimcana literària 

CONVENI BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

-Carnet de préstec als 
nivells en condicions 
especials 
-Ampliació del fons de la 
biblioteca municipal amb la 
bibliografia facilitada pels 
departaments de l’IES 
-Possibilitat de demanar 
activitats específiques de 
dinamització lectora/ 
recitals...a realitzar en el 
nou centre cultural. 

-Disponibilitat d’ús de 
l’espai d’exposicions de la 
Biblioteca Municipal 

MOBILIARI  -Estudi de l’espai i 
aprofitament de recursos: 
ordinadors, canó i pantalla 
-Renovació del mobiliari 
existent 

RECURSOS  2000€ Puntedu  
1000€ AMPA 

PARES  -Sessions informatives: 
- Com ajudar els 

nostres 
fills?Presentació 
recursos biblioteca 

- Curs elemental 
d’informàtica 

- Xerrades CAP 
- Orientació 

acadèmica 

Constitució de la comissió de biblioteca 
i definició de les seves funcions. 
 

Josan Pac 
Isabel Toro 

Alumne 
Professor/a 

PAS 
AMPA 
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Enquesta usuari 1r ESO 
Data realització: Juny 2008 

 
 
Amb quina freqüència vas a la biblioteca? 
 
Una vegada a la setmana  
2/3 vegades a la setmana   9,2% 
Un parell de vegades al mes   7,4% 
Només quan ho necessito 62,9% 
No hi he anat en tot el curs 20,3% 
 
 
Quin tipus d’activitat hi realitzes? 
 
Consulto els diccionaris/enciclopèdies...   2,1% 
Faig deures 82,6% 
Llegeixo revistes / llibres 10,8% 
Préstec de llibres   2,1% 
  
 
En quina franja horària vas a la biblioteca? 
 
Pati 100% 
menjador  
Dimecres a la tarda  
 
Quin tipus de llibres/ recursos creus que li fan falta a la biblioteca escolar per millorar 
l’atenció als alumnes? 
 
Revistes de cotxes , motos ..., còmics, accès a internet i  llibres d’animals  
 
 
Coneixes la normativa de la biblioteca ?  
 

sí 72,2% 
no 27,7% 

 
 
Com valores les activitats que has realitzat conjuntament amb la biblioteca de la Roca ? 
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 Han estat 
útils i 
engrescadores 

No he après 
res de nou 

M’agradaria 
fer-ne més 
sessions 

Sessió de contacontes al Centre cultural 
de la Roca 

 
53,7% 

 
46,2 % 

 
53,7% 

 
 
 
 
 
Has consultat mai la pàgina web de la biblioteca ? 
 

sí 16% 
no 84% 

I la  pàgina de l’institut? 
sí 58,3% 
no 41,7% 

 
T’agradaria realitzar algun tipus de taller durant les hores de pati? 

sí 11,1% 
no 88,2% 

Quines propostes faries? 
 
 
Intercanvis de llibres en hores de pati i jocs de taula 
 
 
 
 
 
Voldries participar en la iniciativa de crear un grup d’alumnes voluntaris per realitzar tasques 
de foment de la lectura, contacontes, tallers...a la biblioteca escolar? 
 
 
3 alumnes hi estarien interessats 
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VALORACIÓ DE LA COLABORACIÓ BIBLIOTECA ESCOLAR-BIBL IOTECA 
PÚBLICA 
 
 

1. GRAU DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS MARCATS AL CONVENI 
 

ALT   
SATISFACTORI    X  
CAL 
MODIFICACIONS 

 Suggeriments: Potser treballar més les visites al 
centre docent. Ens hem adonat que molts dels 
alumnes no sabien a què venien a la biblioteca. 

 
 

2. VALORACIONS DE LES ACCIONS DUTES A TERME PER MILLORAR LA 
COMPETÈNCIA INFORMACIONAL/ HÀBITS LECTORS DELS ALUMNES 

 
 

 Han funcionat No han funcionat 
(Manca d’interès, 
comportament 
inadequat, temporització 
inadequada) 

Proposta de modificació: 

Sessió 
formativa  
2n ESO 

 
Ha funcionat 

  
Cap 

Conta contes 
Sant Jordi 
(1r i 2n ESO) 

  
 

 
No ha funcionat 

Va venir un volum 
importantíssim d’alumnes 
que no sabien res del que 
venien a fer a la biblioteca. 
Cal treballar l’activitat que 
vé a realitzar el grup al 
centre docent. 

Tertúlies 
literàries 
alumnes 
batxillerat 

 
Han funcionat 

 Cap, potser, i a valorar pel 
centre, la no presència del 
professor que podría 
possiblitar la major 
participació en el debat. 

Sessió 
formativa  1r 
batxillerat : 
Treball de 
recerca 

 
 
Ha funcionat 

 Els alumnes no van arribar 
tots junts. Segons ells 
ningú els havia explicat a 
que venien a la biblioteca. 
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3. PROPOSTA DE NOVES ACTIVITATS  

 
Biblio.laroca no pot oferir més propostes de noves activitats, nosaltres plantegem mantenir la 
línia de col·laboració amb les activitats que s’han dut a terme aquest any. 
 
 
 
 
 

4. Canals de comunicació IES-BIBLIOTECA PÚBLICA 
 
HAN 
FUNCIONAT 

Sí Suggeriments: gràcies a la constància de la 
Isabel Toro 

   
CAL 
MODIFICACIONS 

No  

 
 
Com a observació general, i que ja ha quedat recollida a l’enquesta, el personal de 
biblio.laroca creu que perqué la línia de col·laboració funcioni realment ha d’haver una 
comunicació inicial dins de l’IES dels professors vers als alumnes del que aniràn a fer a la 
biblioteca en cadascúna de les activitats que es realitzin, així s’intenta evitar desganes dels 
alumnes i la sensació, que els alumnes mateixos ens han trasmet, de que venen perqué els 
obliguen però no entenen ben bé el perqué de les seves visites fins que nosaltres no hem 
realitzat l’explicació. 
En el cas de la sessió de contes, l’experiència ens ha ensenyat que no poden venir un volum 
tan gran d’alumnes en mateix cop i que tampoc poden venir tant els alumnes com els 
professors acompanyants a un acte del que no tenen ni idea del perqué i en que consistirà. 
 
 
Joana Moral 
Direcció biblio.laroca 
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FORMACIÓ  DE BIBLIOTECA ESCOLAR “PUNTEDU ”  
 

VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ: BLOC 1 i 2 
 curs 2007-2008 

 
Centre IES LA ROCA de LA ROCA DEL VALLÈS 
 
CRP GRANOLLERS 
 
Convocatòria 2007. 
 
Contingut: 
Indica de l’1 (gens) al 5 (molt) el grau de satisfacció dels diferents blocs del curs: 
BLOC 1 1 2 3 4 5 
Concepte biblioteca escolar “puntedu”     X 
Organització de la Biblioteca escolar     X 
Gestió a través del programa ePèrgam    X  
BLOC 2. Dinamització de la biblioteca escolar      
Sessió conjunta primària i secundària     X 
Sessions adreçades a primària    X  
Sessions adreçades a secundària    X  
Relació i intercanvi amb la Biblioteca Pública.    X  

 
Caldria afegir-hi algun altre tema? 
M’agradaria una trobada amb companys de secundària que han finalitzat el puntedu per tal d’aprendre 
de les seves iniciatives. 
 
 
Temps: 
El temps dedicat a cada tema el consideres: 
BLOC 1 1 2 3 4 5 
Concepte biblioteca escolar “puntedu”     x 
Organització de la Biblioteca escolar     x 
Gestió a través del programa ePèrgam   X*   
BLOC 2. Dinamització de la biblioteca escolar      
Sessió conjunta primària i secundària    x  
Sessions adreçades a primària      
Sessions adreçades a secundària   x   
Relació i intercanvi amb la Biblioteca Pública.    x  

• Crec que seria bo  fer prèviament el curs telemàtic de gestió e-pergam i dedicar les 
sessions a resoldre dubtes i problemes  

 
Ha estat adequat l’horari de la formació? 
 

sí no 
x  
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Si és que no, quin suggeriries? 
........................................................................................................................................... 
 
 
Materials: 
Valora de l’1 al 5 la utilitat per a la teva escola dels materials rebuts al curs 
BLOC 1 1 2 3 4 5 
Concepte biblioteca escolar “puntedu”     x 
Organització de la Biblioteca escolar     x 
Gestió a través del programa ePèrgam     x 
BLOC 2. Dinamització de la biblioteca escolar      
Sessió conjunta primària i secundària     x 
Sessions adreçades a primària      
Sessions adreçades a secundària    x  
Relació i intercanvi amb la Biblioteca Pública.    x  

 
Han estat útils per seguir el curs? 

Sí no 
x  

 
 
Què hi afegiries? 
Potser crear un fòrum de consultes  al web del CRP  per mantenir contacte amb els companys i 
compartir més el treball que fem o els dubtes de gestió e-pèrgam...  
 
 
Et sembla que cal seguir en l’aprofundiment d’aquesta formació en propers cursos? 
 

sí no 
x  

 
 
OBSERVACIONS 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
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Memòria fotogràfica 
 
 
 

 

 
Porta d’accès 

 

 

 
Vitrina de novetats 

 
Panoràmica 

 
Panoràmica 

 
 

 
 

Biblioteca d’aula-Audiovisuals 
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Videoconferència: formació epèrgam 
 

 
 

Pàgina web 
http://www.xtec.cat/ieslaroca/projectebiblioteca/web/web.htm 
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