
COMISSIÓ DE BIBLIOTECA: INFORME 

La biblioteca de l’escola està gestionada per una comissió de biblioteca 

formada per algunes mestres del claustre de l’escola. Actualment son: 

la Rocío, la Mar, la Núria, l’Andreu i la Rebeca, que n’és la 

coordinadora.  

La comissió de biblioteca del claustre està en contacte permanent amb 

la comissió de biblioteca de l’AFA. Aquesta comissió de l’AFA està 

vinculada al dia a dia de la dinamització i gestió de la biblioteca. Per 

exemple, donant suport al tractament que cal fer als llibres quan 

arriben nous abans de començar-los a posar en circulació per les aules 

(segellar, folrar, etiquetar...), dissenyant i muntant exposicions per 

efemèrides literàries o dates assenyalades o dinamitzant la festa de 

Sant Jordi.  

Aquest curs degut a les restriccions derivades de l’emergència sanitària 

per la pandèmia, les persones que formen part de la comissió de 

biblioteca de l’AFA de l’escola no poden participar de la biblioteca de 

l’escola com ho havíem fet fins ara. Però, tot i l’estranyesa del 

moment, continua el contacte directe entre les comissions de l’AFA i 

dels mestres.  

A mes, comptem amb el suport d’una persona contractada per l’AFA de 

l’escola per ajudar a la gestió i dinamització del dia a dia de la 

biblioteca. En aquests moments aquesta persona és la Gemma, que a 

més és auxiliar de biblioteca pública especialitzada en biblioteques 

escolars i llibres i literatura infantil. Treballa a l’escola 12 hores a la 

setmana, repartides entre els matins de dimarts, dimecres i divendres.  

La biblioteca de l’escola continua oberta i activa, malgrat tot, per 

continuar oferint els seus serveis. 

 



Projectes i iniciatives engegades aquest curs 2020/21: 

 

LA BIBLIOTECA A L’AULA 

Aquest curs els infants no poden fer l’ús de la biblioteca al que estàvem 

acostumats fins ara. Per tal de poder mantenir en actiu el servei de 

préstec  hem engegat “la biblioteca a l’aula”. Des de la biblioteca de 

l’escola preparem una caixa personalitzada per cada grup amb uns 30 

documents entre llibres i revistes que intentem que satisfacin les 

necessitats i els gustos lectors de tots els nois i noies del grup.  

A més a més, cada grup té una capseta, també personalitzada, on els 

infants poden anotar les seves demandes de lectura.  

Aquesta iniciativa es porta a terme des de primer fins a sisè, cosa que 

significa que tenim 15 caixes de 30 llibres i revistes cadascuna en 

circulació de les classes a la biblioteca amb renovació cada setmana o 

cada quinze dies, depenent de les necessitats de cada grup.  

 

 

 

 

 

 

Caixes preparades per la seva recollida 

 

 

 

 

    Butlleta de petició      

   

Capses personalitzades per cada grup per deixar les peticions 

 



INCORPORACIÓ DE NOVETATS 

 

Des que ha començat el curs hem continuat 

incorporant llibres nous a la biblioteca de 

l’escola ja sigui perquè els hem comprat o 

perquè ens els han donat (quan rebem una 

donació analitzem detingudament si aquells 

llibres son interessants d’incorporar al fons de 

la biblioteca o no).  

 

 

 

Davant la porta de vidre transparent 

d’entrada a la biblioteca hi hem posat 

l’expositor de novetats. Quan ja les tenim 

catalogades, segellades, folrades i 

etiquetades les deixem uns dies a l’expositor 

abans d’incorporar-les a les caixes de préstec 

a les aules. D’aquesta manera els deixem un 

temps perquè els infants hagin pogut veure 

quines novetats ens han arribat. El fet de 

situar les novetats davant la porta fa possible 

que els infants les puguin veure tot i no 

entrar a la biblioteca.  

              Expositor de novetats 

 

 



EL BLOG 

El mes d’octubre vam inaugurar el blog de la biblioteca de l’escola que 

el podreu trobar a la web de l’escola amb els blogs de les comunitats o 

hi podeu accedir directament a través d’aquest enllaç:  

https://bibliotecaescolalaroda.blogspot.com/ 

Obrir aquest blog és obrir una porta més a la biblioteca de l’escola, és 

una manera més de mantenir les famílies i els infants informats sobre 

temes relacionats amb la biblioteca de l’escola o amb la lectura en 

general. Ara per ara hi hem publicat vuit entrades, un parell cada 

setmana. 

A més a més, a la benvinguda del blog també hi podeu trobar un accés 

directe per a la consulta del catàleg. Des d’aquí podreu consultar quins 

llibres tenim a la biblioteca de l’escola sense moure-us de casa.  

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/biblioteca.j

sp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captures de pantalla del blog  


