
BIBLIOTECA, ALUMNAT I DOCÈNCIA per un projecte 
comú de suport a la recerca.

Descripció

Hem comptat amb la mentoria de Júlia Baena 

Per saber més de nosaltres podeu contactar amb l’Alba aaguilar@escolesgarbi.cat , la Laura lvalencia@escolesgarbi.cat i 
la Sílvia sredondo@escoesgarbi.cat
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2 Necessitats

PRÓCES D’AVALUACIÓ INTERNA

� Poc ús dels serveis i espais de la biblioteca oferts a professors i a alumnes de batxillerat.

� Format del fons de coneixements poc adequat, massa general.

� Manca d’una plataforma/espai de difusió dels serveis i recursos de la Biblioteca.

3 Avenços que suposarà

Els 4 aspectes més interessants4

El nostre REPTE: 
Millorar el suport a la recerca a batxillerat.  
Alumnes - Professorat

Reunions
Enquestes
Infografies
Participació
Elaboració 

∗ Cal acostar la biblioteca als usuaris.

∗ Donar visibilitat a la Biblioteca

∗ Renovar el fons de la biblioteca

∗ Crear recursos digitals per donar suport i facilitar el procés de recerca.

∗ Cal crear un bloc com a espai de difusió i dinamització. 1 per l’alumnat i 1
pel professorat.

Innovació i 
renovació 
constant!
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2 Escoles que formen nois i noies des d’EI3 a 2n de batxillerat. 

Tenim dues biblioteques que donen servei a 2200 alumnes. 

Creació de blocs : un bloc per alumnes i un per professorat que permetrà dinamitzar els recursos i 
serveis . Millorarà la visibilitat de la biblioteca i la difusió dels serveis i recursos que ofereix.

Creació de recursos digitals relacionats amb la cerca d’informació i gestió de la informació, 
“Píndoles informatives digitals” : elaboració de tutorials breus per acompanyar als alumnes amb 
eines que els permetin millorar en la recerca i gestionar la informació de manera més eficaç. 
Millorarà l’accés a la informació, que podran consultar en qualsevol moment.

Servei  personalitzat de suport a la recerca, Treball de Recerca: els alumnes es podran remetre a la 
biblioteca per consultar qualsevol dubte relacionat amb el TR.  Millorarà el seguiment del procés de 
recerca dels alumnes que es sentiran més recolzats.

Creació de nous espais de biblioteca més còmodes i propers a les aules:  s’aconseguirà apropar la 
biblioteca i  els  seus recursos a tota la comunitat educativa com un espai obert.

Renovació de les eines de participació i avaluació dels serveis de la Biblioteca : elaboració de noves 
enquestes per ampliar l’obtenció d’indicadors. Obtenció d’un fons més actualitzat i adequat a les 
necessitats reals d’alumnes i professors. 

BIBLIO(R)EVOLUCIÓ

REPTE

Biblioteca

PARTIPICACIÓ 
ALUMNES I 
DOCENTS  

I REFLEXIÓ

AVALUACIÓ

OPORTUNITATS 
DE MILLORA

+ 
VISIBILITAT

� Perquè prefereixo 
estudiar a casa.

� Perquè sóc nova i no sé 
com funciona.

� Perquè mai baixem en 
horari lectiu i no em 
quedo a l’escola quan 
no hi ha classe.

� Les vegades que hi he 
anat no he trobat el que 
buscava.

Quins són els motius pels quals no vas a la biblioteca.

Utilitzes la biblioteca?

Préstec amb codis QR


