
MEMÒRIA  BIBLIOTECA DMS 2016-2017 
 
ELS OBJECTIUS: 
FER DE LA BIBLIOTECA UN ESPAI DE VIDA QUE ET CRIDI.  
TOTHOM SE L’HA DE SENTIR SEVA! 
DESCOBRIR O PRACTICAR EL GUST PER LA LECTURA. 
PODER CONVERTIR LA INFORMACIÓ EN CONEIXEMENT. 
CAMÍ DE QUE TOTA L’ESCOLA SIGUI UNA BIBLIOTECA. 
 
MEMÒRIA: 
La comissió mixta ha aconseguit amb èxit mantenint la biblioteca a tota l’escola, 
renovant el fons de llibres, aportant llibres d’imaginació i coneixement d’altres 
entitats, animant i incentivant a llegir a través d’espais lectors que ho 
afavoreixen, exposicions, contacontes de qualitat amb experts i d’altres amb la 
col·laboració de pares i mares de l’escola, taller d’il·lustració dinamitzat per 
pares i mares i el club de lectura de 4t conduit per mares i pares. 
 
L’ESPAI 

• Tecnologia:La comissió mixta TAC ha aconseguit que els 4 pcs de la 
biblioteca funcionin bé, o bé reparant o canviant el maquinari. 

• Carro, continua en bones condicions i adequat a lús. 
• La llum, els espais i el mobiliari s’ha arribat a la conclusió que cal un 

canvi més profund, enlloc de petites reformes, així es creu convenient  
seguir el projecte de remodelació de la biblioteca encapçalat per les 
monitores de biblioteca Elisenda Nicolau i Júlia Juanet, amb tot el suport 
de la comissió mixta, inclòs en el projecte de direcció i començant amb 
una sessió participativa el setembre, oberta a tota la comunitat educativa 
on tothom pugui dir com volem la biblioteca de l’escola. 

 
CARTELLERES (EXPOSICIONS  2016-2017):  

• Les novetats de l’estiu. 
• Els refugiats 
• Canvis metodològics a la nostra  
• La biblioteca mòvil 
• La castanyada 
• La setmana de la ciència. 
• El dia de les llibreries 
• El monstre de colors 
• Els contes de Nadal. 
• Els regals que ens han portat els reis: LLIBRES NOVETATS A 

L’ESCOLA 
• Pessigolles (Emocions) 
• Denip 
• Max i els superherois, Rocío Bonilla  
• Carnaval 
• El banc blau 
• Sant Jordi: Gràcies Famílies 
• Passeu un bon estiu i recomanacions per llegir. 



Aquestes exposicions han estat molt visitades i llegides, especialment, quan 
l’espai que s’ha creat et convidava a fer-ho. Ja formen part del paisatge de 
l’escola, tant que haurem de vetllar per fer-ne un bon ús. 
 
 
RETOLACIÓ i FONS DE LLIBRES 
S’ha consensuat amb tots els membres de la comissió i s’han aconseguit 300 
llibres, entre l’escola, AFA, paradeta de Sant Jordi i donacions. 
S’ha esporgat i s’ha fet una sessió oberta a les famílies per restaurar llibres 
(ITV), el dia del dissabte ecològic. La mare d’escola Noèlia Sanz va aconseguir 
una subvenció de 400€ per material fungible per la restauració de llibres. 
Es va actualitzant la catalogació i classificació. 
 
 
COMUNITAT ESCOLAR 

• En horari lectiu l’alumnat ha anat a la biblioteca amb la responsabilitat 
d’un docent i en horari no lectiu la biblioteca ha estat oberta al migdia de 
12:30 a 14:45 i a la tarda de 4:30 a 5:30 per una monitora de biblioteca. 

• Aquest curs el préstec ha augmentat més d’un 10% respecte el curs 
passat. L’esforç conjunt de l’AFA i l’escola amb l’adaptació i adequació 
dels espais, les novetats, especialment, les dinàmiques per activar la 
lectura amb la participació de les famílies com els contacontes 
protagonitzats per mares o pares i/o professionals, taller d’il·lustració per 
Sant Jordi o el club de lectura, donacions i projecte de lectura d’escola, 
ho ha fet possible.  
Cal esmentar també el préstec que com escola i comissió mixta hem 
aconseguit fer de 1000 exemplars atractius per la nostra comunitat, a 
través, del CRP(serveis educatius creat pel Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya), de la xarxa de biblioteques municipals de 
Catalunya i Associació de Mestres Rosa Sensat que han incrementat 
considerablement el nº de préstecs fets (aquests llibres s’han 
comptabilitzat a través de mestres, en la taula i gràfica adjunt), també 
s’adjunta la relació dels temes o maletes que s’han prestat. 

• El club de lectura: S’han fet 8 sessions de gener a maig, el divendres al 
migdia. La dinamització ha estat portada per mares i pares de l’escola. 
Es valora molt important i pendent de revisió pel proper curs a partir del 
buidatge  que el Sergi i l’Amaia han fet dels informes dels dinamitzadors 
i les enquestes de l’alumnat, respectivament. 

• Contacontes: L’augment de la quantitat, sense perdre qualitat, tot el 
contrari, fa dels contacontes una activitat que promociona el gust per la 
lectura i es valora molt. 

  30 Novembre: Maria Mendoza (tallerista de l’escola) / adreçat als  
  petits/ Èxit d’assistència i participació 

  20 Desembre: Lali Camps (mare de l’escola ) / nadalenc / Èxit  
  d’assistència i participació 

  14 Febrer: Bonilla (il·lustradora i contacontes) / Totes les edats/  
  Èxit d’assistència i participació. 



  22 Febrer: De què fa gust la lluna, a càrrec d’El Botó Màgic/ fins a  
  8 anys/ contacontes solidari, organitzat per les famílies de   
  l’escola. / Èxit d’assistència i participació. 

  21 Març: Lluís Villanueva i Susana Garachana(pares de l’escola)  
  / petits i mitjans / Èxit d’assistència i participació. 

  25 Maig: Lluís Segura (mestre jubilat)/ Fins 8 anys/ Èxit   
  d’assistència i participació. 

  9 Juny: Vivim del cuento / tota la comunitat, tancament de curs /  
  Cartell que ho ha  publicitat fet per pare de l’escola. 
 

• La Il·lustració a la biblioteca: Es va fer una activitat anomenada “El drac 
de la Lectura” amb l’ajut de les famílies i liderat per la mare d’escola 
Montse Clotet, amb el suport de tota la comissió mixta, el 19 d’abril. 3r 
any que es fa aquesta activitat relacionada amb el món de la il·lustració, 
molt aprop de la diada de Sant Jordi,s’animava a llegir mitjançant la 
il·lustració.Va ser un èxit de participació, tot i que la preparació va ser 
poc participada a nivell de pares i mares. 

• Autor a l’aula: Enguany ens van concedir l’activitat de la Institució de les 
lletres catalanes d’Autors a l’aula i així el febrer l’alumnat de 4t va poder 
gaudir d’una tarda a l’escola amb la Dolors García Cornellà, autora del 
llibre llegit per ells, L’atzur màgic de l’enigma. Es valora molt bé. 

• Maletes viatgeres: Han seguit gestionades des de les classes del CI i 
amb la col·laboració de les famílies, no s’ha parlat de cap cancel·lació. 

• Com cada curs s’ha fet la benvinguda a 1r i el llistat de llibres perquè les 
famílies col·laborin a nodrir les biblioteques d’aula de P3, tot i que es 
busquen noves fórmules de fer. 

• S’ha participat al Seminari Primària-Secundària de Biblioteques 
Escolars. Dins del seminari s’ha organitzat la  Marató de la Lectura, 
juntament amb l’ajuntament i el CRP, amb la col·laboració de les 
biblioteques municipals de la zona. El Lluís Segura fa de conductor de 
l’acte juntament amb el pare de Tàber Pol Izquierdo. On hi han participat 
els centres públics del districte de Sarrià-Sant Gervasi i alguns de privats 
o concertats. Nosaltres des de 3r de primària. S’ha valorat positiu i es 
proposa que es torni a fer. 

• L’Elisenda i la Júlia han gaudit d’un breu i concret assessorament sobre 
llibres de coneixements a Rosa Sensat i la seva bibliotecària, Amàlia 
Ramoneda. 

• S’han preparat totes les cistelles de llibres que s’han demanat per les 
classeso la Cristina. 

• S’ha organitzat l’expositor/venda de llibres de Sant Jordi (parada de 
venda el dia 21 d’abril, que era el dia de celebració de Sant Jordi a 
l’escola). Es van acordar a la comissió mixta els temes, contactes,  
proveïdors, preus, etc.  

• S’ha participat des del cicles mitjà i superior al Premi Pissiganya de 
poesia i Premi Sambori de prosa. 



• Tota l’escola ha pogut participar de MARC ( extret de la web de Rosa 
Sensat).Mestres Àvies Recuperadores de Contes , és una proposta de 
mestres jubilades que encara volen col·laborar en l'educació. Expliquem 
contes a  la manera tradicional, intenten recuperar històries i mites 
clàssics, mantenint el goig  de l'oralitat. 

 
BLOC 

• S’ha corregit i revisat l’enllaç de la secció de biblioteca del bloc de l’AFA 
amb la web de l’escola. 
S’ha revisat l’enllaça del catàleg de la nostra biblioteca a la secció de 
biblioteca, perquè es pugui consultar des d’on es vulgui. 
S’han corregit i revisat els textos informatius d’aquesta secció.  
La Júlia Marco ha fet tots els posts dels quals hem passat informació. 
 

PRESSUPOST 2016-2017 
 
Tant la partida de l’escola com la de l’AFA s’ha invertit amb tot el previst al llarg 
del curs, es pot comprovar amb el Josep Lluis Favà i la Sònia Fraile 
respectivament, escola i AFA. 
Els diners sobre formació no s’han invertit i es demana que es reservin per la 
iniciativa adequada (Es van buscant possibilitats com per exemple el 17 de 
juliol hi ha una reunió amb Escola Literària d’Art&Paraula) 
 
 
PROPOSTES DE MILLORA: 
 

• Pressupost 2016-17:  
 L’escola ha d’invertir les hores a l’atenció a la  diversitat i als canvis 
 metodològics que s’estan portant a terme. Per aquest motiu i d’altres el  
 projecte de remodelació de la biblioteca, no és una simple proposta per 
 reformar l’espai, sinó que prima la qualitat amb hores de biblioteca 
 oberta en horari lectiu i ben atesa, augment de la participació de les 
 famílies en un projecte comú, augment de les activitats adreçades a 
 potenciar el gust per la lectura, possibilitat d’espai lector a parvulari,
 assessoraments puntuals, però continuats,... 
 

• Es proposa, pel curs vinent, i en el marc de la participació de les famílies 
en activitats de l’escola, que pares/mares facin lectura als infants durant 
una estona breu i amb certa periodicitat. És una activitat interessant i 
efectiva de lectura oral, i alhora és una manera d’enfortir el teixit 
famílies-alumnes-mestres-escola. Es poden proposar més activitats . 

 
• Renovació gradual dels membres de la comissió mixta, per assegurar la 

continuïtat de la mateixa. 
 

• Des de l’escola s’intentarà escriure el Pla de lectura on cal explicar com 
ajudem a l’alumnat a arribar al gust per la lectura, com s’aprèn a llegir i 
escriure a l’escola i com convertim la informació en coneixement, degut 
a que aquest any no s’ha pogut fer, per motius de força major. 

 



• Es pot estudiar la possibilitat de compra d’una Màquina folra llibres. 
 

 
 
 
LLISTAT DE LES MALETES DE LLIBRES PRESTADES PER: 

• CRP Serveis educatius del Consorci d’educació 
• Biblioteca Rosa Sensat 
• Xarxa de biblioteques de Catalunya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Món de l'art (PRI-SEC), El 
Anglès: Materials didàctics (PRI) 

Expressart 

Geometria (PRI) 
Contes d'arreudelmón (EI-PRI) 

Aigua, L' (PRI-CS / ESO 1) 

Àlbumsil.lustrats 1 (EI-CI) 

Còmic (PRI) 
Emocions 2 (CicleM i CS) 

Àlbumsil.lustrats 2 (CM-CS) 

Astronomia 
Audició (EI-EE) 

Caputxetes vermelles (EI-PRI) 

Contes coeducatius 1 (EI-CI) 

Jocs dels sentits. Jocs de Llengua 

Narrativa. Novetats 2014-A (EI-PRI) 

Tecnologia (PRI-CS / ESO 1) 

Tauletes iPAD 
Tants a tants (coeducació) EI - PRI 

Lego mates CI 

Lego aprendre a aprendre  CI 
Lots de llibres per llegir al club de lectura  CM 



Categoria Nivell   Any         
    2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 
Llibres + DVDs 1 520 436 463 258 676 270 
  2 276 130 296 315 199 174 
  3 177 150 200 244 318 96 
  4 266 127 276 222 177 188 
  5 78 198 179 156 265 142 
  6 99 86 155 169 159 142 
  Altres 69 0 19 0 69 4 
Llibres + DVDs Subtotal 1485 1127 1588 1364 1863 1016 
Tardes pares Subtotal 280 204 328 215 80 183 
Mestres Subtotal 1320 1346 526 286 316 504 
  TOTAL 3085 2677 2442 1865 2259 1703 
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