
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
  
OBJECTIUS 
  

Ens  proposem 5 grans objectius en el nostre projecte de Biblioteca 
i en cada un d’ells integrem les competències bàsiques que volem 
desenvolupar i que formen part del Currículum 
  

INTEGRACIÓ EN EL CURRICULUM 
  

  

1. ORGANITZAR LA BIBLIOTECA D’ESCOLA I AULA PER TAL 
DE POTENCIAR-NE EL SEU ÚS 

  

Integració en el currículum 

Donar suport i facilitar la consecució dels objectius del PEC i del PAC 07. 

Classificar el material de llibres, revistes i multimèdia. 

Relacionar la biblioteca amb totes les àrees curriculars. 

Informatitzar la biblioteca 

Dotar la biblioteca amb materials adequats als diferents nivells. 

Aprendre a localitzar els llibres pel seu nivell i temàtica 

Crear la maleta: “La Biblioteca viatgera” entre les escoles de la ZER 

Aprendre les normes bàsiques de funcionament d’una biblioteca 

  
  

 

2. MILLORAR LA COMPETÈNCIA LECTORA DELS NOSTRES 
ALUMNES 

  

Integració en el currículum 

Fomentar l’interès pels contes i llibres de tot tipus. 

Sistematitzar el servei de préstec dels llibres de la biblioteca. 

Dedicar un temps a l’aula a la lectura silenciosa. 

Desenvolupar l’hàbit de l’atenció, la comprensió i la reflexió 

Valorar la importància de llegir amb correcció  

  
  



3. DESCOBRIR LA LECTURA COM  A FONT D’INFORMACIÓ I 
DE GAUDI 

  

Integració en el currículum 

Descobrir l’espai de la biblioteca i les seves possibilitats 

Compartir les opinions de les lectures entre els alumnes per estimular el 
gust per la lectura. 

Realitzar activitats i jornades d’animació lectora  (diada d’Animació a la 
lectura, Jocs florals de Sant Jordi, visita al Saló del llibre, visita a les 
biblioteques comarcals...) 

Implicar i orientar a la comunitat educativa (família, ajuntament, 
entitats...) en l’ús de la biblioteca 

Desenvolupar la imaginació i la creativitat 

  

 

  

4. INCREMENTAR L’AUTONOMIA DELS NOSTRES ALUMNES 
AMB LA RECERCA DE DIVERSES FONTS D’INFORMACIÓ 

  

Integració en el currículum 

Saber treure rendiment dels recursos que ens ofereix la biblioteca 

Aprendre a interpretar, ordenar i seleccionar la informació 

Propiciar un ambient de reflexió i aprenentatge 

Aconseguir que la biblioteca sigui un recurs pedagògic que estableixi una 
cultura de l’aprenentatge permanent 

  
  
5. FOMENTAR L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES EN LA 
UTILITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

  

Integració en el currículum 

Utilitzar un espai de la pàgina web com a eina  dinamitzadora  de la 
biblioteca 

Crear un Blog on els alumnes, mestres i famílies puguin comentar i 
recomanar llibres i lectures 

Fomentar la col·laboració amb les biblioteques comarcals 

Cercar informació sobre autors, llibres, celebracions de centenaris i altres 

Realitzar activitats conjuntes amb altres escoles 

 


