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1. OBJECTIUS 

 1.1.-Objectius generals  

Segons la UNESCO la biblioteca escolar ha de respondre als següents 

objectius: 

1. Dotar a la biblioteca de forma permanent dels recursos necessaris per al seu 

funcionament.  

2. Recolzar el programa d’ensenyament i aprenentatge i impulsar el canvi educatiu. 

3. Garantir l’accès de tota la comunitat educativa a una àmplia gama de recursos i 

serveis.  

4. Dotar els estudiants de les capacitats bàsiques per obtenir i utilitzar de manera 

autònoma gran diversitat de recursos i serveis. 

5. Habituar tota la comunitat educativa a la utilització de les biblioteques amb 

finalitats recreatives, informatives i d’ educació permanent.  

6. Promoure activitats pròpies de la biblioteca.  

1.2 Objectius específics a Secundària 

1. Proporcionar serveis i  recursos d’aprenentatge i culturals a ‘alumnat i al 

professorat 

2. Possibilitar la implementació de programes vinculats a las competències 

informacional i digital. Afavorir les alfabetitzacions múltiples. 

3. Generar ambients i actuaciones que propicien l’activitat lectora. 

4. Recolzar programes i projectes del centre. 

5. Generar espais de trobada de la comunitat educativa. 

6. Gestionar autònomament els recursos disponibles a la biblioteca. 

7. Cercar, classificar i aprofitar els recursos per ampliar els coneixements adquirits 

a l’aula.  

8. Respectar el clima que ha de concórrer en una biblioteca. 

9. Ampliar la visió del món dels alumnes, obrir la seva ment a altres realitats i 

cultures, amb actitud respectuosa.  

10. Trobar a la biblioteca resposta als problemes que puguin plantejar-se’ls.  

11. Incrementar l’interès per la literatura com expressió de cultura. 

12. Despertar la necessitat dels alumnes d’elaborar les seves pròpies creacions.  

13. Sentir la necessitat d’apropar-se a biblioteques públiques. 



 

 

2. Organització i gestió de la Biblioteca Escolar 

El centre disposa d’un espai dedicat exclusivament a la biblioteca escolar a l’Ies Madina 

Mayurqa. La coordinació de la biblioteca està a càrrec des del curs 2016-17 de la 

professora Silvia Pastor Saco, membre del Departament de Llengua Castellana i 

Literatura. La coordinadora disposa de tres hores setmanals per a les tasques de 

coordinació pròpies de la biblioteca. Cada hora hi ha a la biblioteca un professor de 

guàrdia i  durant els esplais romanen a la biblioteca dos professors de guàrdia: un 

s’encarrega del préstec de llibres i l’altre té cura de que els alumnes que utilitzen aquest 

espai, molt concorregut durant els esplais, hi facin bon ús d’ell i de les seves instal.lacions 

Tots aquests professors poden també gestionar el préstec de llibres ja que estan donats 

d’alta com a bibliotecaris en el programa de gestió Abiesweb. A més aquest curs, a petició 

d’algunes professores del centre, s’utilitza la biblioteca com una aula més per algunes 

hores de desdoblament d’anglès i per projectes, ja que és un espai adient pel 

desenvolupament del treball cooperatiu i a més , i al disposar de ordinadors i abundant 

material bibliogràfic la biblioteca es converteix en un lloc ideal per desenvolupar les 

competències informacionals dels alumnes.  La biblioteca   compta amb un    fons de 

llibres  que   va ampliant-se   cada curs, sobretot amb l’adquisició de les lectures 

obligatòries, que són les més sol.licitades pels alumnes. S’intenta fomentar d’aquesta 

manera que els alumnes es familiaritzen amb el funcionament de les biblioteques 

públiques, ja que molts d’ells desconeixen que tenen al seu abast, tant al centre com al 

seu barri, biblioteques de les quals en poden fer ús. Els usuaris  també tenen a la seva 

disposició publicacions periòdiques a les que està subscrita la biblioteca: National 

Geographic, Astronomia, El Temps...El catàleg de la biblioteca es pot consultar on-line per 

part de tots els alumnes i personal docent donat d’alta al Xestib.Tant el curs passat com 

l’actual s’han adquirit i catalogat amb el programa Abiesweb nous exemplars per ampliar 

el fons de la Biblioteca.  

Des del curs 17-18 el nostre centre forma part de la plataforma de llibres digitals Eduteca, 

des de la qual els alumnes I el personal docent del nostre centre poden descarregar-se 

llibres a dispositius electrònics per la seva lectura en format digital.Quant a material 

informàtic, la Biblioteca compta amb un projector i una pissarra digital. També disposem 

de 8 ordinadors a disposició dels alumnes, un ordinador d’ús exclusiu del professorat i una  

 

impressora que poden utilitzar tant alumnes com professors. La biblioteca roman oberta 

de dilluns a dijous des de les 8:00 fins a les 15:00 i els divendres de 8:00 a 14:00. També 

està oberta els dimecres horabaixa de 15:30 a 18:30.  

Per la difusió de les activitats i serveis amb què compta la Biblioteca disposem d’un bloc, 

Tinta, on es van penjant informacions relatives a les activitats que organitza la Biblioteca, 

informacions relacionades amb la cultura i la literatura, difusió de la poesia, animació a la 

lectura, ... També s’intenta donar visibilitat a la Biblioteca projectant en el hall del centre 

totes les informacions relatives a activitats, disponibilitat de llibres, poemes...  



Durant aquest curs s’intentarà fer una bona expurgada de tots els materials obsolets que 

tenim a la biblioteca: enciclòpedies, diapositives, llibres de consulta,... La idea és guanyar 

espai i intentar tenir lloc per habilitar un racó de lectura i aconseguir d’aquesta manera 

crear un ambient més acollidor. 

 

3. Activitats d’animació a la lectura 

● Club de lectura: Aquesta activitat està oberta a tota la comunitat educativa però 

s’adreça especialment als alumnes de Batxillerat. Aquest curs tornam a col.laborar per 

aquesta activitat amb la Biblioteca Municipal Josep Mª Llompart, que ens proporciona 

exemplars de les lectures triades. Durant aquest curs llegirem El Lector de Bernhard 

Schlink, Un grito de amor desde el centro del mundo de Kioychi Katayama i La solitud 

dels nombres primers de Paolo Jordano. A més de la tertúlia intentarem aquest curs 

que els participants gravin un book-tag amb les seves impressions sobre el llibre i el 

pengen al bloc de la biblioteca. 

● Carnet del bon lector/ de la bona lectora: es donarà als alumnes que ho demanin 

un carnet en el que es deixarà constància de les lectures que han realitzat de manera 

voluntària al llarg del curs ( queden excloses les lectures obligatòries). Els alumnes 

hauran de consignar al carnet el títol, l’autor, l’editorial, la data de publicació, el gènere i 

una breu valoració personal del llibre triat. Al final de curs es premiarà els millors 

lectors ( entrades al cinema o a altres espectacles, llibres, material escolar...). Aquesta 

activitat es farà amb la col·laboració del departaments de llengües de l’institut.  

 

● Visites a la Biblioteca Municipal Josep Mª Llompart: amb la col·laboració de 

l’encarregada de la Biblioteca Municipal es realitzaran visites amb alguns grups 

d’alumnes de 1r d’ESO per cercar informacions que tenen a veure amb el projecte de 

Llengua castellana que estan realitzant. 

 

● Recital de poemes de Shakespeare en anglès i castellà: activitat adreçada als 

alumnes de Batxillerat amb la col·laboració del cap del Departament de Llengües 

Clàssiques.  

 

● La poesia de la setmana: setmanalment es continuarà penjant al Bloc de la 

biblioteca així com a la pantalla del hall una poesia per donar a conèixer als alumnes la 

riquesa, la bellesa i la varietat d’aquest gènere tant desconegut per la majoria de 

nosaltres.  

 

● Tinta: periòdicament es publicaran al Bloc de la Biblioteca informacions relacionades 

amb la cultura en general i la literatura en particular. També s’animarà els alumnes a 

que col·laborin en el Bloc amb comentaris i recomanacions sobre lectures que van 

llegint al llarg del curs. L’adreça del nostre Bloc és www.tintabiblioteca. 



wordpress.com.  

 

4. Activitats relacionades amb celebracions i efemèrides 

 

Amb la col.laboració del Departament d’Extraescolars es dissenyaran activitats puntuals 

amb motiu de la celebració del Dia del Llibre ( marató de lectura, donació de llibres a la 

Biblioteca per part dels alumnes, ...). També s’organitzaran activitats per recordar 

efemèrides literàries importants ( tallers de lectura, microrelats, elaboració de 

presentacions...).  S’organitzaran també activitats durant el mes de març per commemorar 

el Dia de la Dona. 

 

5.Projectes documentals integrals amb el suport i acompanyament de la biblioteca 
escolar 

El curs passat algunes professores del nostre centre van participar a aquest activitat de 

formació a distància i vàrem dissenyar un projecte per aquest curs en torn a la 

interculturalitat. Aquest projecte es desenvoluparà aprofitant l’hora de projectes de què 

disposem en 1r, 2n i 3r d’ESO en Llengua castellana, també hi col.labora el Departament 

d’anglès i  esperem que al llarg del curs uns altres departaments puguin aportar també 

material desenvolupat pels seus alumnes. El resultat es presentarà a les Jornades de 

Biblioteques escolars que tindran lloc al mes de maig de 2020. A la memòria de la 

biblioteca explicarem àmpliament els resultats d’aquest projecte.  

                   


