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Títol
La biblioteca...projecte ecològicament emocional

Dades del centre
Nom del centre: Escola les
Arrels
Localitat: Salt
Breu resum de l’experiència
És un projecte que neix de la
necessitat de construir la
biblioteca de centre i parteix de
la fusió de dues formacions:
l'ecologia emocional i la Fic La
lectura a l'escola. L'objectiu
principal és crear un espai
agradable,
acollidor
i
dinamitzador per tal que l'alumnat gaudeixi i sigui feliç llegint. La biblioteca ha
d'esdevenir "el cor de l'escola",tal com diu J. Centelles, i ha de ser el motor
d'altres projectes. Creiem en la importància que sigui dinamitzadora d'activitats
que motivin i impliquin a tota la comunitat educativa: mestres, alumnes i famílies.

Àmbits d’actuació
Aula

Curs

Cicle

Etapa

Centre

Educació Infantil
Educació Primària
ESO
Ensenyaments professionals, artístics i especialitzats
Formació de persones adultes
Currículum

Entorn
Batxillerat

Gestió i organització

Àrees, matèries, mòduls
Totes les àrees i matèries

Capacitats/competències
Tot i que són moltes les competències , primordialment: competència lingüística i
audiovisual, competència tractament de la informació i digital i competència
aprendre a aprendre

Descripció de l’experiència
Curs acadèmic
15-16
Objectius
Aconseguir que l’alumnat es motivi i gaudeixi del gust per la lectura.
Construir i posar en funcionament la biblioteca: compra, selecció, catalogació
llibres
Aconseguir un fons bibliotecari de qualitat: amb una varietat d’obres que
responguin a la diversitat de l’alumnat.
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Dinamitzar la biblioteca a través d’una varietat d’activitats a l’entorn d’un llibre i
les emocions.
Explicar i llegir contes a d’altres col·lectius de l’entorn proper: llars d’infants,
residència d’avis, aula hospitalària...
Desenvolupament de l’experiència
En base a les formacions rebudes en el curs anterior, en el curs 15-16 vam
construir la biblioteca escolar gràcies a la implicació de la comunitat educativa i
d'altres persones que ens hi van ajudar. Disposàvem de pocs recursos
econòmics i, per tant, vam haver d'imaginar com aconseguir el mobiliari.
Paral·lelament vam dinamitzar la biblioteca i vam programar activitats d'aula, de
la biblioteca i de l'entorn.
Temporització
curs 15-16 però continuem treballant el projecte
Recursos humans i materials
Recursos humans: comunitat educativa i altres col·lectius de l'entorn
Recursos materials: Mobiliari, llibres ...

Autoria
Coordinació: Comissió de biblioteca i equip directiu
Professorat implicat: tot el professorat
Adreça electrònica de contacte: crp-girones@xtec.cat
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