
DEL MAGATZEM A LA FÀBRICA

Descripció

Hem comptat amb la mentoria de Felipe Munita

Per saber més de nosaltres: www.escolajaumevicensvives.cat
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2 Necessitat del centre que respon

A l’escola teníem, per una banda, una mediateca totalment obsoleta i, per l’altra, una aula de
composició escrita amb diverses mancances i sense cap llibre de lectura ni de consulta.
L’objectiu pel qual hem treballat ha estat el de crear una aula activa amb una triple funció: que
continués essent un taller d’escriptura, que incorporés la lectura i que posés a l’abast dels
alumnes uns ordinadors per tal de poder escriure, consultar i fer recerques diverses. D’aquí el
lema que hem triat: volem que la nova aula s’assembli més a una fàbrica que no pas a un
magatzem.

Millorar l’expressió oral i escrita dels nostres alumnes i d’aquesta manera millorar-ne els
aprenentatges generals, ajudar-los a adquirir nous hàbits lectors i, en general, a propiciar
aprenentatges més significatius. En definitiva, trobar entre tots noves maneres de
rendibilitzar els recursos de la biblioteca. L’aportació que esperem de tots aquests canvis és
provocar la reflexió, en el conjunt de mestres, de les potencialitats que pot tenir la
biblioteca escolar.

3 Avenços que suposarà
Disposar d’un recurs, avui inexistent a l’escola, que ens permeti oferir llibres atractius i

moderns tant en les activitats de l’escola com en el servei de préstec que volem
implementar.

 Introduir les famílies, a partir de diverses activitats, en les tasques de la biblioteca escolar,
la qual cosa ha de repercutir a la llarga en la millora dels resultats escolars dels fills.

 Convertir la biblioteca en un espai on no només hi hagi llibres, sinó on també hi hagi
recursos digitals a l’abast de l’alumnat.

 Possibilitar el contacte dels alumnes amb diversos escriptors durant el curs escolar, fet que
probablement incidirà en la creació de nous hàbits lectors.

Millorar les relacions de la biblioteca escolar amb altres agents socials, intentant que a
través del pla educatiu d’entorn, a mitjà termini, s’obri l’equipament fora de l’horari escolar.

Els 3 aspectes més interessants4

Millora general de la biblioteca, amb una nova dotació d’ordinadors portàtils i de llibres adaptats a
totes les edats i a les necessitats actuals dels infants.

 Inici d’un seguit d’accions que contribueixin a dinamitzar la biblioteca per tal de convertir-la en
un eix central de l’activitat escolar, fent incidència en els diferents agents que conformen la
comunitat educativa, posant especial èmfasi a les famílies.

 Col·laboració amb entitats de la vila com l’ajuntament, el Rotary Club Roses-Empuriabrava i la
biblioteca municipal, entre d’altres.

Repte: Creem una aula activa 
per llegir, escriure i investigar

Vam convidar l’escriptor Enric Larreula a l’escola

L’aula del taller d’escriptura abans dels canvis

L’aula en procés de canvi, amb els primers
llibres i els ordinadors que hem aconseguit

Sopar de lliurament de l’ajuda econòmica
que ens ha atorgat a Rotary Club, amb
l’alcaldessa de Roses i la directora de l’escola
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