REPTE: “Dissenyar i planificar un procediment des
de la BE per facilitar el Treball per Projectes a la
comunitat educativa”.

Biblioteca Escolar
Projectes a Mida
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Descripció
La BE lidera el treball per Projectes que es realitza a l’Escola, fa de mediadora amb els
diferents agents de la nostra Comunitat (CRP, BP, Assessora en BE de l’Ajuntament, TA...) i
guia un procediment consensuat amb el claustre, per tal d’obtenir uns resultats òptims on tant
l’alumne com la comunitat puguin gaudir d’un aprenentatge autònom i funcional, fa una difusió
final de les seves experiències.
La BE crea un marc i un camí per assegurar que tots els projectes treballats estableixin
connexions amb la literatura, el tractament de la informació, la realitat propera i
permetin al mateix temps fer la difusió desitjada, amb el suport de tots els serveis disponibles
a la nostra comunitat.
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Necessitat del centre que respon
- Respon a la necessitat com a Claustre de trobar un marc d’actuació ampli però consensuat del
TP (Treball per Projectes).
- Oferir un servei a la comunitat. Donant des de la BE resposta, suport, formació, assessorament
i acompanyament als docents i alumnes en el TP.
- Aportar entitat a la BE, aconseguint que es faci un bon ús de l’espai així com dels recursos
òptims i els documents adequats que ens ofereix... relacionats amb la realitat del moment i
tenint present les diverses necessitats.
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Avenços que suposarà
- Acompanyament a la comunitat educativa en els TP des del seu inici. Recollint i oferint recursos,
documents, idees, valoracions... Per continuar optimitzant aquesta metodologia. (punt de trobada dels
docents).
- La BE a través de la mediació amb els diversos agents, assegurarà i oferirà el màxim de recursos
adequats i diversos en els diferents projectes que es treballin a l’escola.
- Unificar un marc de referència ampli i una eina de procediment, consensuada pel claustre que serveixi
de guia a tothom en el TP. (Repartiment de càrregues i recolzament a l’Equip Docent).
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Els 3 aspectes més interessants

↘ Difusió dels projectes treballats a l’escola a través de la BE . Els alumnes comparteixen i difonen els
seus projectes amb la comunitat amb el suport de la BE. (Exposicions, webs, xerrades, teatres......)
↘ La BE farà Formacions en competència informacional i tac per aconseguir usuaris autònoms i
eficaços que facin un bon ús de la informació, triant i gestionant la més adient.
↘ Impulsar la figura Especialista en BE dins el centre. La BE Mediadora entre escola i agents de la
comunitat i recolzarà a la comunitat en el TP. (Creació de Biblioteca Digital, Guies de Lectura…)

Hem comptat amb la mentoria de Jaume Centelles.
Per saber més de nosaltres.http://agora.xtec.cat/escolamartinet/

