	
  
	
  

	
  

CURS

Trajecte Biblioteca-Escola
Un viatge d’anada i tornada

”Nicolson Square Gardens” de Maisie Shearring

L’itinerari Biblioteca-Escola és un dels
que té més viatgers de tots els que
connecten la biblioteca amb el seu
entorn.
La flexibilitat i el potencial d’aquest
recorregut el fan altament atractiu.

Des d’ara s’ofereix la possibilitat de ferlo amb guia. És una opció que han de
tenir en compte tots aquells que
busquin una experiència encara més
satisfactòria.

	
  

Públic:
responsables i personal d’àrees
infantils de biblioteca pública

7a parada: la documentació i
l’avaluació de la col·laboració
8a parada: una cartera de propostes

Durada: 16 h

3r tram. Cap a un pla de formació
9a parada: recomanacions generals
10a parada: rl fons i els recursos
disponibles
11a parada: accedir a la informació i
convertir-la en coneixement
12a parada: definició d’itineraris i
models d’activitats
13a parada: idear i conduir les
activitats

Objectius
• Oferir una visió integral del sistema
educatiu.
• Facilitar el disseny d’un pla de treball
estratègic i integral entre la biblioteca
i la comunitat educativa.
• Donar eines per idear visites i
activitats adaptades al currículum
competencial i a les necessitats reals
de la comunitat educativa.

Continguts
1r tram. El sistema educatiu
1a parada: estructura i agents del
sistema educatiu
2a parada: les etapes educatives del
sistema formal i les característiques
dels infants i joves
3a parada: trets principals del sistema
i l currículum
2n tram. La relació entre biblioteca
pública i comunitat educativa
4a parada: models de relació
5a parada: necessitats diverses,
objectius comuns
6a parada: els canals i mitjans de
comunicació
	
  

Metodologia
•
•
•
•

Apunts teòrics.
Activitats de reflexió i debat.
Presentacions d’experiències.
Jocs i dinàmiques de grup.

Requeriments
•
•
•
•
•

Ordinador.
Projector i pantalla.
Altaveus.
Una taula.
Sala flexible amb cadires que es
puguin moure amb facilitat.
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Recomanacions
• Disposar les cadires dels assistents
en semicercle.
• No superar les 30 persones.

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
professionals, famílies, entitats i
empreses dels sectors cultural i
educatiu.

	
  

Forma part del grup de treball Bib. Botó
i de la Xarxa de Laboratoris de Lectura
i representa el 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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