
FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ DE BIBLIOTECA I SOCIALITZACIÓ 

DE LLIBRES   
  

  

La comissió de biblioteca i socialització de llibres  està formada per membres de 

l’AMPA, pares i mares de l’escola, membres de l'equip directiu de l'escola i mestres. La 

comissió de reutilització de llibres és una comissió de treball que depèn del Consell 

Escolar, per tant  una part dels seus integrants són membres del sector pares i sector 

mestres (aprovat en el C.E. del 16 de desembre de 2014).  

  

  

Què fem?  

  

Potenciar el gust per la lectura a través de diferents activitats obertes a la participació 

de tot l'alumnat, les famílies i els mestres .  

  

Fomentar l'ús del blog de la biblioteca per a promoure el gust per la lectura i d’altres 

activitats relacionades.  

  

Vetllar pel  bon ús dels llibres i materials socialitzats i el seu manteniment:  

  

● Enregistrar llibres de la biblioteca.  

● Folrar, etiquetar i posar icones amb l’ajut de la comissió “Col∙labora amb l’escola”  

● Revisar, controlar i classificar els llibres socialitzats segons el seu estat.  

● Fer comandes a editorials.  

● Control de llibres de préstec de biblioteca.  

● Endreçar llibres  

  

Com ho fem?  

  

● Realitzant diferents exposicions temporals i temàtiques ubicades al davant i al 

costat de la biblioteca.  

● Preparant i dinamitzant a les aules les maletes viatgeres i els contes viatgers.  



● Fent el servei de préstec a les estones de pati.  

● Comprant llibres i novetats.  

● Potenciant la lectura també en períodes vacacionals , fent una recomanació de 

llibres a les famílies. El llistat de llibres es fa arribar a les llibreries L’Ombra i El 

Racó del llibre així com a la biblioteca municipal per tal de satisfer les demandes 

dels alumnes.  

● Potenciant l’ús de la biblioteca municipal.  

● Coordinant les feines de folrar i etiquetar les noves adquisicions juntament amb 

les mares i pares de la comissió “Col∙labora amb l’escola”.  

● Organitzant activitats per Sant Jordi: paradetes de llibres, explicació de contes i 

presentació de llibres. Jocs florals pels cicles mitjà i Superior amb premis per als 

guanyadors del certamen.  

  

● Duent a terme l’activitat: ”recomana’m un llibre”:   

● Contactant amb autors i il∙lustradors a fi i efecte que vinguin a la biblioteca i 

expliquin als nostres alumnes la seva feina.  

● Actualitzant el bloc de la biblioteca.  

● Es fa la valoració de la comissió per part dels seus membres fentne propostes 

de millora.  

  


