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

Hem consolidat satisfactòriament els objectius marcats per a un bon funcionament del servei de
biblioteca:

– Hi ha un marc horari  d'obertura  i professorat assignat :
– Hi ha constituïda una Comissió de biblioteca
– Hem ampliat el pressupost de biblioteca  i disposem de criteris de compra consensuats per la

Comissió de biblioteca. Hi ha aportació econòmica de l'AMPA per a l'adquisició de material.
– Utilitzem el programa epèrgam per a la gestió.
– Gaudim d'un conveni amb la Biblioteca Pública
– Oferim una programació d'activitats
– La biblioteca té una implicació directa en les activitats culturals del Centre. La responsable

del  Puntedu  ha  estat  alhora  la  Coordinadora  d'activitats  extraescolars  ;  la  qual  cosa  ha
proporcionat una dimensió diferent al paper de la biblioteca a l'institut.

Cal potenciar, però, la biblioteca com a recurs didàctic. El professorat no ha integrat  el treball a la
biblioteca com a pràctica normal en el desenvolupament de les classes.
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2. Actuacions realitzades en relació a:

RECURSOS: 

· Recursos materials: local, mobiliari, equipament, fons documental. 

Els darrers cursos vam dedicar temps i inversió econòmica a la compra de mobiliari. Aquest curs
hem incorporat una prestatgeria per a la biblioteca d'aula i hem adquirit unes cistelles per al préstec
de grup-classe ( la nostra ampliació de mobiliari o redistribució de l'espai està en funció d'un millor
desenvolupament de la programació de la biblioteca).
Hem ampliat l'espai exterior de la biblioteca que vam habilitar com a punt de trobada/estudi dels
estudiants i hem millorat la seva il·luminació
La nostra principal preocupació és garantir un fons documental adequat a les necessitats del nostres
alumnes  i  al  millor  desenvolupament  del  currículum.  Disposem  d'un  correcte  fons  de  llibres
d'imaginació, però el fons de coneixements no assoleix l'objectiu marcat. Cal potenciar aquest fons
des de les matèries implicades i actualitzar-lo

· Recursos humans: Disponibilitat horària, suports, comissió de biblioteca. 

Hi ha un marc horari  d'obertura ( cfr. annex) i professorat assignat :
Isabel Toro ( 9 h. Responsable PUNTEDU)
Feli Juste ( 3,5 h. DAP)

El coordinador d'informàtica, Víctor Curcó, ha realitzat tasques de manteniment dels ordinadors de
la biblioteca, assessorament informàtic i dinamització.
El  coordinador  d'audiovisuals,  Jesús  Martínez,  s'ha  encarregat  de  l'arxiu  fotogràfic,  ens  ha
assessorat tècnicament i ha participat activament en el bloc de la biblioteca.
La coordinadora TAC, Mª Josep Piniés s'ha encarregat  de la creació del llibre virtual  dels Jocs
Florals.
Hem comptat amb el suport d'una auxiliar de biblioteca que de manera altruista ha dedicat unes
hores a la setmana a la nostra biblioteca.

La Direcció del Centre s'ha implicat durant el primer trimestre en cobrir les guàrdies de pati que
quedaven descobertes. Pensem que és necessari crear un protocol d'actuació per resoldre aquests
problemes. Garantir un servei de biblioteca condiciona l'horari dels responsables; cal tenir-ho en
compte com a criteri a l'hora d'elaborar els seus horaris  i preveure una resposta en cas d'absència
del responsable ( sortides, malaltia...). 

Trobem a faltar una periodicitat preestablerta en les reunions de la Comissió de Biblioteca. Cal
treballar aquest tema ( un mínim de dues seria la nostra proposta: en iniciar el curs i en finalitzar-
lo). Aquest curs només ens hem reunit  per presentar les pautes de treball per elaborar el nostre
PLEC. 
Pel que fa al grau d'elaboració d'aquest document cal dir que hem començat a recollir informació
sobre les activitats que realitza cada departament i tenim previst el pròxim curs determinar el perfil
lector  de  la  nostra  comunitat  educativa.  Amb  els  resultats  determinarem  quines  accions  calen
prendre per assolir els objectius que ens marquem. Cal determinar un calendari amb la Direcció del
Centre.
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GESTIÓ: 

· Adquisició de fons. 

Pel  que  fa  al  fons  documental  hem  ampliat  el  fons  d'imaginació  amb  novetats  (  atenent  les
demandes d'alumnat i professorat), amb  una selecció de llibres  i revistes per fomentar el gust per la
lectura en el primer cicle de l'ESO. Manca, però, una inversió important en l'adquisició de llibres de
coneixement, que ja de per si són poc representatius  i obsolets en la nostra biblioteca.
El professorat va prenent consciència de la importància de la catalogació del llibres adquirits pels
departaments  i això està ajudant molt a actualitzar el catàleg.

· Organització i catalogació. 

Aquest tercer any ens ha permès utilitzar amb comoditat l'epèrgam. Tot i  que li trobem algunes
mancances importants ( no pots obtenir un registre del llibres deixats en préstec durant el curs per
tal d'elaborar estadístiques. No pots saber quin és el llibre que més vegades a sortit en préstec, el
traspàs d'informació del catàleg de la Diputació no s'actualitza a l'epèrgam i per tant no es poden
recuperar  registres posteriors i especialment greu és que l'aplicatiu d'imprimir no reflecteix el que
veus en pantalla, sinó que fa un històric que complica la gestió....)
Hem  dedicat  més  temps  a  la  catalogació  però  aquesta  feina  és  lenta  i  no  hem  aconseguit
d'actualitzar el nostre inventari ni incorporar el fons dels departaments, tal i com havíem previst.
Hem realitzat tasques de revisió del fons, esporga, arrengament de llibres estripats, renovació de
teixells i estem canviant la senyalització de la biblioteca per facilitar la recerca d'informació.

· Coordinació amb: Claustre, Zona, Ajuntament, Biblioteca Pública, Ampa , CRP, Plans 
d’Entorn, .... 

Estem satisfets amb la coordinació que hem aconseguit amb els diversos estaments. 
El projecte de biblioteca forma part de la Programació Anual del Centre i informem puntualment al
claustre. 
Disposem d'un conveni de col·laboració amb la biblioteca pública que ens permet realitzar in situ
activitats de formació amb el nostre alumnat, tertúlies literàries i assessorar-nos en els dubtes que
ens  genera  la  gestió  de la biblioteca.  Ambdues parts  estem satisfets  amb els resultats   i  tenim
intenció de renovar-lo.
També estem treballant en la signatura d'un conveni amb l'Arxiu Municipal.
Aquest curs s'ha renovat la constitució  de l'AMPA i les mares estan animades  a implicar-se en la
vida  del  centre.  Pensem  que  caldria  integrar  un  representant  de  l'AMPA en  la  Comissió  de
Biblioteca i aprofitar el seu dinamisme.
Tenim contacte amb el CRP a través del curs de formació del tercer any; actualitza el material 
relacionat amb les biblioteques escolars i fa una feina de cohesió entre les biblioteques escolars de
la zona. 
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DINAMITZACIÓ

• Pedagògica. 

➢ Hem mantingut la formació d'usuari als alumnes:

1r d'ESO la realitza a la nostra biblioteca
2n d'ESO la fa la biblioteca pública
1r batxillerat  la fem al centre 
2n batxillerat   a la biblioteca pública
Cal dissenyar alguna activitat per als altres cursos.

➢ Tenim un grup de contacontes i fem una sessió al Nadal per als alumnes de preescolar
➢ Hem desenvolupat 3  tertúlies literàries per als alumnes de batxillerat ( adjuntem tríptic a

l'annex)
- 1  de literatura castellana a la nostra biblioteca.
- 1 de literatura catalana a la biblioteca pública.
- 1 tertúlia de novel·la científica a la biblioteca pública.

➢ Hem gestionat  un temps per a la lectura en el marc de les alternatives a la religió per al 1r
cicle de l'ESO. L'alumnat ha valorat positivament aquesta iniciativa i els departaments de
llengües s'implicaran el pròxim curs en la dinamització d'aquesta activitat.

➢ Hem donat cabuda a activitats de dinamització lectora  i creació literària en les celebracions
del Centre (Nadal i especialment Sant Jordi):
-Tallers de cal·ligrames, de cal·ligrafia, murals col·lectius
-Dinamització  del  jocs  florals  a  través  d'un  llibre  virtual  creat  a  la  Prestatgeria
(http://phobos.xtec.cat/llibres/a8053030_1751/llibre/index.php?section=)
-Fira de llibres de segona mà
-Concurs de rapsodes, felicitació de Nadal i de punts de llibre

El  curs  pròxim  volem  ampliar  la  nostra  representació  en  la  Setmana  de  la  Ciència  que  es  
desenvoluparà al Centre

➢ Hem creat  l'  anuari del Centre 
➢ Hem potenciat l'intercanvi de llibres de text i de lectura de segona mà
➢ Hem gestionat el préstec de llibres adquirits pel Centre i l'Ajuntament per als alumnes amb

pocs recursos econòmics.
➢ Hem incorporat l'ús d'enquestes elaborades amb Google per conèixer el grau satisfacció en

les activitats realitzades, per gestionar les demandes de material i recollir els suggeriments
dels usuaris de la comunitat educativa

• Donar a conèixer  el fons. Exposicions, guies de lectura, jocs, dossiers...

Hem habilitat un espai a la biblioteca per a les exposicions temporals i de manera periòdica anem
dinamitzant el fons de la biblioteca.
Hem actualitzat el tríptic de la biblioteca
Hem renovat la pàgina web de la biblioteca (http://biblioteca.ieslaroca.cat/) i li hem habilitat un
espai per compartir el material que elaborem.
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Mantenim un blog de la biblioteca amb col·laboració del professorat
Incorporem  la dinamització del fons com a objectiu en les celebracions del centre . Aquest curs
vam  dissenyar  una  gimcana  en  la  qual  algunes  proves  implicaven  un  treball  de  recerca  a  la
biblioteca i l'ús de les TIC.
Trobem a faltar un treball en guies de lectura i butlletí de novetats que caldrà contemplar per al
proper curs.

• Vehicular la informació que arriba al centre

Al Centre s'ha millorat molt en la canalització de la informació a través de la biblioteca. Disposem
de suros per difondre les  novetats literàries, concursos i activitats culturals. També utilitzem el blog
de la biblioteca per fer-ho

FORMACIÓ:

• Participació en activitats de formació i intercanvi.

La responsable del Puntedu, Isabel Toro ha realitzat la formació de 3r any i ha col·laborat amb el
CRP de Granollers  en la realització d'una sessió presencial en la nostra biblioteca per al professorat
de la convocatòria de  Puntedu de 1r any ( 26.05.2010)
També hem col·laborat amb Bibliomèdia en la coordinació de la matinal La biblioteca escolar, un
altre plantejament és possible. III Jornada de biblioteques escolars(  27.02.2010 a l'Hospitalet de
Llobregat)
També  he  realitzat  el  curs  telemàtic Bibliotecas  escolares.  Uso  didáctico (2892301600291),
organitzat pel Instituto de Tecnologías Educativas  del Ministerio de Educación ( 50 hores)

3. Pressupost

Adjuntem a l'annex el balanç de comptes per any natural. El Centre ha assignat  1200 € per al  curs
2009  i 1300 € per al 2010. Les subscripcions dels diaris estan  assignades a una partida diferent.
L'AMPA ha col·laborat econòmicament  cada curs en les necessitats de la biblioteca (tal com i
queda reflectit en el balanç econòmic de l'annex). El curs 2009/10 va ajudar en l'ampliació del fons
literari. 
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ANNEX

HORARI OBERTURA BIBLIOTECA
curs 2009/2010

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30-9:30

9:30-10:30

10:30-11 P A T I S

11-11:30

11:30-12 P A T I S

12-13

13-14

15:30-16:30

16:30-17:30





Memòria fotogràfica curs 2009/2010




