
SEMINARI DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS DEL GARRAF 

PLA DE TREBALL curs 2016-2017 
 

 

OBJECTIUS 

 

● Continuar la coordinació entre les biblioteques escolars dels centres d’educació 
infantil i primària de la zona. 

 
● Aprofundir en el coneixement i aplicació de criteris de qualitat per a la tria i selecció 

de llibres adequats a l’edat dels alumnes d’educació infantil i primària. 

 
● Elaborar col·lectivament tres guies de lectura durant el curs -Nadal, Sant Jordi, fi de 

curs- a partir de l’oferta de novetats editorials en literatura infantil i juvenil (LIJ) amb 
l’assessorament i suport de la llibreria La Mulassa. 

 
● Estar al dia d’esdeveniments, jornades, actes, novetats... entorn de la literatura 

infantil i la biblioteca escolar.    

 
● Compartir experiències i activitats dutes a terme a les nostres biblioteques.    

 
● Conèixer les actuacions de la nova Xarxa Biblioteca Escolar – Biblioteca Pública que 

promou el Centre de Recursos Pedagògics del Garraf i prendre’n part. 

 
● Continuar la formació del perfil personal com a responsable de BE assistint a dos 

dels tallers que la Xarxa BE-BP del Garraf ofereix dins del PFZ. 

 
● Compartir criteris per actualitzar els blogs de BE i incorporar-los al Directori de blogs i 

webs de BE de Catalunya a ser possible amb el segell de pertinença. 

 

 

TREBALL DEL CURS 

 

Elaboració de tres guies de lectura, una per trimestre: Nadal, Sant Jordi i fi de curs.  
 

● Assistència a la presentació de novetats editorials en literatura infantil i juvenil (LIJ) a 
càrrec de la llibreria La Mulassa.  

● Lectura personal i/o en grup de les obres presentades.    

● Complimentar les fitxes de cada llibre i compartir-les al drive del seminari.    

● Posada en comú de les lectures fetes i selecció dels llibres que es posaran a la guia 
de lectura.    

   
Assistència (com a mínim) a dos tallers de l’oferta de formació de la Xarxa BE-BP del 
Garraf:  Repensem i actualitzem les biblioteques escolars. Cinc actuacions 
estratègiques 

De lliure elecció en funció de les necessitats formatives de cadascú: 

● Xerrada: la Biblioteca d’Aula. Presentació de document 
● Xerrada: recursos per a la l’organització de l’espai físic de la BE. 
● Taller: compartir criteris de classificació i catalogació del fons d’imaginació entre BE i 

BP. 



● Taller de competència informacional adreçat a coordinadors de BE: Viquipèdia i 
Catàlegs com a fonts d’informació  

● Taller: compartir experiències de promoció de la lectura que es duguin a terme a les 
BE i BP. 

 

HORARI: dijous de 17:30 a 19:30 h. 

10 sessions presencials 

 

CALENDARI 

Data Lloc  Contingut 

13 octubre CRP  Inici i organització del seminari. Pla de treball 

17 novembre La Mulassa  Presentació de novetats 

1  desembre La Mulassa  Selecció de llibres per a la guia de Nadal 

16 març La Mulassa  Presentació de novetats 

30 març La Mulassa  Selecció de llibres per a la guia de Sant Jordi 

18 maig La Mulassa  Presentació de novetats 

1 juny La Mulassa  Selecció de llibres per a la guia de l’estiu 

15  juny CRP  Valoració curs i elaboració memòria / Propostes 
2017-2018 

 

 
Repensem i actualitzem les biblioteques escolars. Cinc actuacions estratègiques 

(a escollir-ne 2) 

 

 

 

Data Lloc Actuació 

20. Octubre Sala formació de 
l’escola Canigó 

Xerrada: la Biblioteca d’Aula 

19. Gener Sala formació de 
l’escola Canigó 

Xerrada: recursos per a la l’organització de l’espai 
físic de la BE. 

16. Febrer Biblioteca 
Pública Josep 
Pla, Les 
Roquetes 

Taller: compartir criteris de classificació i catalogació 
del fons d’imaginació entre BE i BP. 

2. Març Sala formació de Taller de competència informacional adreçat a 



l’escola Canigó coordinadors de BE: Viquipèdia i Catàlegs com a 
fonts d’informació 

4. Maig Sala formació de 
l’escola Canigó 

Taller: compartir experiències de promoció de la 
lectura que es duguin a terme a les BE i BP. 

 

** Visita a una biblioteca Pública del Garraf 


