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1. PRESENTACIÓ I JUSTIFICACIÓ 

 
1.1. Presentació del centre 
 

L’escola l’Aulet  és una de les dues escoles públiques que hi ha al municipi de Celrà (El 

Gironès) i depèn de la Generalitat de Catalunya. Va ser inaugurada l’any 1976. 

Actualment és de doble línia en tots els curs, llevat del P3 i 3r que només tenen un grup 

classe. 

 

La biblioteca forma part de l’escola des dels seus inicis i en aquest moment, tot i que 

s’ha anat modernitzant amb l’adquisició de nous materials, zona de conta contes, zona 

dels llibres d’imaginació, zona dels llibres de coneixements, zona d’ordinadors, etc., el  

mobiliari ha quedat obsolet i resulta poc motivador per crear ambients de lectura com 

a gaudi. 

 

El pressupost anual que s’ha destinat  fins ara a la biblioteca és d’uns 1000 euros anuals, 

incloses les partides per l’adquisició dels llibres de les biblioteques d’aula. Aquests diners 

provenen dels comptes de la pròpia escola, de l’Ajuntament i ocasionalment de l’AMPA. 

També s’ha pogut enriquir el fons bibliogràfic amb aportacions fetes per la Diputació de 

Girona i la Fundació Papyrus. 

 

Durant el curs 2019-2020 hem aprovat en claustre la renovació de l’espai de Biblioteca 

Escolar i s’ha atorgat una inversió de 4000 euros per mobiliari provinents dels comptes 

anuals del centre. 

Paral·lelament hem demanat la col·laboració d’una mare de l’AMPA, que és arquitecta,  

perquè ens assessori en la distribució dels espais i mobiliari de la nova BE  ja que la  

volem més en consonància amb el segle XXI. 

A l’annex hi figura el plànol amb els diferents ambients i el pressupost. 

 
1.2. La biblioteca que volem 

 

La biblioteca que volem ha de ser un espai acollidor i confortable que permeti: 

 

- fomentar la lectura i  l’hàbit lector,  

- compartir experiències literàries,  

- cercar informació per al desenvolupament de les activitats curriculars,  

- nodrir de materials l’aula ordinària,  

- completar les activitats proposades a les hores de menjador,  

      - fomentar la col·laboració entre alumnes de diferents edats ( padrins de lectura). 

      - conèixer autors i il·lustradors locals o relacionats amb la literatura infantil i juvenil... 
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1.3. Objectius generals 

 
- Crear i desenvolupar un clima acollidor i integrador, que promogui la lectura com 

a plaer, en el convenciment que el gust per la lectura i l'hàbit de practicar-la es 
poden aprendre. Enfocar la formació d'usuaris de la biblioteca com una 
adquisició útil i font de satisfaccions per a tota la vida.  

 
- Propiciar metodologies que potenciïn la implicació activa de l'alumnat en el seu 

propi procés d'aprenentatge, afavorint el seu desenvolupament com a lectors/es 
i aprenents efectius i autònoms.  

 
- Ajudar els usuaris de la Biblioteca a conèixer-ne l’organització i funcionament. 

 
- Posar a disposició de tota la comunitat educativa una oferta de recursos, així com 

informar de les noves adquisicions de materials. 
 

- Preveure i atendre adequadament els diferents ritmes, interessos i capacitats de 
l’alumnat. La B.E. ha de fer seu, de manera activa, el principi rector de l'escola 
pública: el coneixement com a compensació de les desigualtats socials.  

 
- Potenciar el comportament ètic i la construcció social de valors de solidaritat, 

tolerància, igualtat, respecte a les diferències i de no discriminació.  
 
2. GESTIÓ I ORGANITZACIÓ  
 

2.1. L’espai físic i virtual   
La biblioteca es troba situada a la primera planta de l’edifici, al costat de l’aula de ciència. 

Té una superfície de ...... m2 i la distribució que es vol aconseguir és la que figura al 

plànol annex. 

 

- Zona de benvinguda. Es troba just a l’entrada. És l’espai per al processament 

tècnic dels materials. Disposa d’una taula amb un ordinador amb connexió a 

Internet i connectat a una impressora multifuncional situada a la planta baixa de 

l’edifici. També hi pot haver un expositor amb les novetats, recomanacions, 

taulell d’anuncis … “sabaters”... 

 

- Zona de lectura 1. Està situada a la part oposada de la zona de benvinguda.  

Compta amb un sofà i/o coixins. 

 

- Zona de treball, recerca i aprenentatge. Situada al mig de la biblioteca. Té 4 

taules amb capacitat per a 16 persones. El mobiliari és per a  l’alumnat de 

Primària. 
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- Zona virtual  (zona de lectura 2). Situada a continuació de la zona d’entrada. 

Actualment té taules adossades a la paret  amb 4 ordinadors molt vells 

connectats a la xarxa. Aniria bé substituir aquests  ordinadors per uns de 

portàtils. Això permetria esponjar la zona. Compta també  amb una pissarra 

blanca i una pantalla per fer-hi projeccions amb el canó.  

 

- Zona de lectura 3. Casa de lectura. És un espai recollit per a la lectura informal. 

 

- Zona de lectura 4. Disposa d’un sofà. És la zona més propera a les finestres. 

Permet llegir amb llum natural. 

 

- Zona d’expositors. N’hi ha dos. En principi es troben a l’entrada però poden 

moure´s segons convingui. Un pot ser  per a  les novetats que van arribant a la 

biblioteca i un  segon està pensat per anar posant les publicacions infantils a les 

quals està inscrita l’escola. 

 

- Catàleg i el préstec. Una persona del centre està formada en el curs per la gestió 

del programa informàtic ePèrgam del Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya. És ella l’encarregada de registrar les noves 

adquisicions de materials. El préstec a l’alumnat el farà cada mestre/a al seu grup 

d’alumnes.  

 
 

2.2. La col·lecció 
 

2.2.1. Fons documental i catalogació 
 

La col·lecció de la biblioteca està formada de moment per: 
- Materials generals de referència: diccionaris i enciclopèdies. 
- Materials de ficció (incloent-hi un ampli ventall de gèneres): llibres de literatura 

infantil i juvenil, novel·les, còmics, etc. 
- Llibres de no-ficció de diversos àmbits del coneixement i per al tractament  dels 

continguts curriculars. 
- Publicacions periòdiques: revistes infantils i juvenils i revistes educatives. 
- Documentals en suport audiovisual: CD de música, cançons, contes, DVD... 

 
2.2.2. Esporga i noves adquisicions 
 

La nostra biblioteca té molts any de vida per això compta amb molts registres i materials 
obsolets. Caldrà dedicar temps a l’esporga del fons i a la tria i adquisició de materials 
nous.    
La comissió de biblioteca és qui estableix el criteri sobre la gestió del fons de biblioteca. 
Aquesta decisió té en compte les aportacions de tot l’equip docent. 
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Aquests criteris tenen coherència amb el PEC i es basa en les necessitats i els interessos 
de la comunitat escolar. 
 
Els criteris bàsics que regeixen la selecció són: 

- Qualitat 
- Adequació a l’alumnat i a l’entorn 
- Actualització 
- Llengua 
- Equilibri (entre suports, matèries, punts de vista, nivells…) 

 
Tenint en compte els criteris anteriors, les noves adquisicions segueixen la prioritat: 

- Llibres de lectura de diferent tipus per tot l’alumnat 

- Llibres específics per les sessions de biblioteca on el/la mestre/a explica 

- Subscripció a revistes diverses 

- Llibres de consulta 

- Material audiovisual 

- Material de suport de contes (titelles, imants, pissarra magnètica...) 

 
Els llibres que tenim a les biblioteques d’aula, també consten al fons de la biblioteca 

escolar.  

Caldrà valorar com es fa la rotació de llibres amb maletes viatgeres o altres modalitats. 

 
 

2.3. Personal de la biblioteca 
 

2.3.1 Funcions.  
 

Correspon a la comissió i a la responsable de Biblioteca la gestió i la coordinació.  

Les actuacions de caire organitzatiu són les següents:  

- Organització i catalogació del fons, segons la Classificació Decimal Universal. 

- Disseny d'una política de noves adquisicions.  

- Organització de l'espai.  

- Confecció de l'horari d'ús en col·laboració del / de la Cap d’estudis.  

- Coordinació amb la Biblioteca municipal. 

- Integració de la Biblioteca en el currículum i en la vida escolar.  

- Elaboració d'un Pla de Treball anual. 

- Redacció de les Normes d'ús de la Biblioteca, que seran exposades a la Biblioteca. 

- Organització de visites d’autors i il·lustradors locals o relacionats amb la 

literatura infantil.  
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2.3.2. Persona responsable de la BE 

 

L’escola des de fa temps ha destinat una persona de l’equip de mestres com a 

responsable de gestionar i dinamitzar la biblioteca. Disposa d’una hora i mitja setmanal.  

 

 

2.3.3. Comissió de BE 

 

La comissió de biblioteca aquest curs  està formada  per 5 mestres i 4 alumnes de CS. Es 

reuneix una hora quinzenal per realitzar les tasques enumerades anteriorment. 

 

 

2.4. Horaris 
 

Dins l’horari lectiu hi ha unes estones establertes per  fer les sessions de biblioteca. Cada 

grup-classe disposa d’una hora setmanal. Si queden franges sense cobrir, l’espai es 

destina per als suports a l’alumnat.  

Dins l’horari no lectiu dels migdies, l’AMPA contracta una monitora per donar servei als 

alumnes que es queden al menjador escolar.  

 
 

2.5. Usuaris 
 

Els alumnes són els principals usuaris de la biblioteca, tot i que també el professorat en 

fa ús.  

 
 

2.6. Finançament 
 

La biblioteca es finança amb una partida específica del pressupost anual de l’escola, que 

inclou la compra de fons bibliogràfic i mobiliari. El material fungible que s’utilitza surt de 

la partida de material general de l’escola. 

 
 
3. Temporització 
 
 
     3.1. Objectius Curs 2019-2020: 
 

- Presentar el projecte al claustre, recollir canvis i noves propostes i aprovar-lo. 

- Fer la demanda de mobiliari al Departament (catàleg). 

- Pensar altres vies de finançament: AMPA; Ajuntament, empreses del polígon 

industrial... 
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- Valorar la possibilitat de modificar  i reutilitzar el mobiliari actual. 

 

 
     3.2. Objectius Curs 2020-2021: 
 

- Condicionar l’espai de la biblioteca: redistribució del mobiliari, pintura i 

reparació de les prestatgeries.  

- Redactar un projecte de biblioteca integrat en el projecte educatiu. 

- Difondre el  projecte de biblioteca entre tota la comunitat educativa. 

- Mantenir la Comissió de la Biblioteca.  

- Esporgar el fons bibliogràfic.  

- Continuar la catalogació dels recursos.  

- Organitzar els prestatges i retolar-los. 

- Crear l’ambient de treball necessari per l’estudi i la lectura.  

- Contactar amb un autor local perquè ens visiti durant el mes de març o abril. 

 

     3.3. Objectius Curs 2021-22:  
 

- Continuar amb les tasques del curs anterior. 
- Sol·licitar pressupost per a l’adquisició de llibres de coneixements i contes nous.  
- Unificar el paper de les biblioteques d’aula. 

 
4. Avaluació 
 

A final de cada curs es revisarà la feina feta i es replantejaran els objectius per al curs 

següent, amb la idea d’anar proveint la biblioteca de material ric i engrescador. 

 

 
5. Annexos 
 
NO S’HA ESTIMAT ENCARA EL COST TOTAL DE REMODELACIÓ. 
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