	
  

	
  
	
  
	
  

TALLER

Quan la biblioteca batega...

Biblioteca de Rosa Sensat

El concepte de biblioteca escolar no és
entès per tothom de la mateixa manera.
Quan un centre educatiu decideix tirar
endavant un projecte de biblioteca
escolar és important que tota la
comunitat educativa que hi estarà
Públic:
Claustres de mestres.
Durada: 4h

implicada comparteixi una petita reflexió
sobre el model de biblioteca que
imaginen, prengui consciència del seu
potencial i, sobretot, que se senti
motivada a implicar-se.
Al llarg d’aquest taller de 4 hores es
proposen dinàmiques, reflexions i idees
que ajudin a situar en un punt de partida
més o menys homogeni a tot l’equip
d’un centre.

	
  

Objectius
• Obrir el concepte de biblioteca
escolar, actualitzar-lo i omplir-lo de
matisos
• Prendre consciència de les
oportunitats que ofereix la biblioteca.
• Definir els seus objectius i la seva
funció al centre.
• Prendre consciència de la importància
de planificar l’acció de la biblioteca.

Continguts
• Què és una biblioteca escolar?
• Qui és i per a qui és una biblioteca
escolar?
• Com la imaginem?
• Què forma part del seu fons?
• Per què serveix?

Metodologia
• Alguns apunts teòrics.
• Activitats de reflexió i debat.
• Dinàmiques de grup.

Requeriments
•
•
•
•

Ordinador.
Projector i pantalla.
Una taula
Sala flexible amb cadires que es
puguin moure amb facilitat.
Imatges de la biblioteca de Lliçà d’Amunt
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Informació sobre la conductora:
Diplomada en Biblioteconomia i
Documentació i Màster en Biblioteca
escolar i promoció de la lectura.
Imagina, crea i coordina projectes i
activitats. També forma i assessora a
professionals, famílies, entitats i
empreses del sectors cultural i educatiu.

	
  

Forma part del grup de treball Bib. Botó
i de la Xarxa de Laboratoris de lectura i
representa al Col·legi Oficial de
Bibliotecaris-Documentalistes de
Catalunya al Consell Català del Llibre
Infantil i Juvenil.
Podeu consultar la tarifa de la sessió a través
del correu electrònic: hola@martaroig.com
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