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Senyes d’identitat



Senyes d’identitat

beieslaroca@gmail.com



Comissió Pedagògica
Coordinador/a Puntedu

Membres

Vist-i-plau a la gestió

Agenda de la B.E.

Normativa B.E.

Criteris de compra

Pressupost

Funcions

1 trimestral

Temporització reunions

COMISSIÓ DE BiBLIOTECA
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Control d’assistència
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Fragment del document de concreció
de la col.laboració Departaments 

Didàctics  i  B.E



L’agenda de la B.E



Promoció de l’hàbit lector:
•Club de lectura

•Visita autors

•Guies de lectura

•Efemèrides i exposicions

•Concursos (sobre autors i obres) , enigmes, gimcanes, punts de llibre...

•Concurs de rapsodes ( promoció de la lectura en veu alta)

•Jocs Florals

•Tertúlies literàries

•Contacontes

•Bloc  i pàgina web de la B.E.

•Butlletí de la B.E.

•Espai de lectura a AARR

Club de lectura fàcil

Llegim El nou món de la Sandy de la Fina Niubó.

Visita de l’autora



Guies de lectura
paper

en xarxa



Efemèrides

Concursos 

Mercè Rodoreda, Viatges i Flors

Recital



Dinamització
del fons

Novetats

Presentacions

Valoracions lectors/es



http://blocs.xtec.cat/ieslaroca/

http://biblioteca.ieslaroca.cat/



Participació de la B.E en totes 
les celebracions de l’Institut:

• Setmana de la ciència
• Nadal
• Sant Jordi
• Graduació Exposicions ad hoc

Tallers de dinamització lectora
Jocs Florals

Arxiu a la B.E (fotografies, anuari...)



Diada de Sant Jordi 
2009



Fira del llibre



Dinamització de la
competència informacional

Diada de Sant Jordi 2010



Llibre digital
http://phobos.xtec.cat/llibres/prestatgeria/



Formació d’usuari
1r ESO ( 1r trimestre)
1ª sessió: Visitem la B.E. 
2ª sessió: El catàleg (activitat bàsica)

2n ESO ( 2n trimestre)
Visitem la biblioteca pública (activitat organitzada per la 
Biblioteca Pública de la Roca)

3r ESO ( 3r trimestre)
Sessió: El catàleg ( activitat d’ampliació)

4t ESO ( 2n trimestre)
Sessió: Com presentar la bibliografia/webgrafia

1r Btx ( 3r trimestre)
1ª sessió: Recursos de la Biblioteca pública per a l’elaboració
del Treball de recerca (activitat organitzada per la Biblioteca 
Pública de la Roca)
2ª sessió: Motors de cerca i recursos digitals

2n Btx ( 1r trimestre)
Sessió: Com presentar la bibliografia/webgrafia



On és la secció de referència?
Fes clic sobre els cercles

Plànol realitzat pel coordinador d’audiovisuals,
Jesús Martínez



Font: Resultats enquesta professorat
Setembre 2010

Formació en centre
Formació telemàtica

CRP
Formació específica: màster

Ampliació pressupost

Coordinadors audiovisuals i informàtica



Nulla dies sine linea

Segons que explica Plini el Vell a la seva Història natural, això era el que feia el pintor grec Apel·les, el qual no passava dia 
que no s'exercités en el seu art.

Cap dia sense una línia
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