REPTE: Pensar la biblioteca com un agent
vertebrador d’intercanvi cultural entre tota la
comunitat educativa, per tal d’incrementar la
vinculació de les famílies en el dia a dia de l’escola
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Biblioteca oberta: de
la biblioteca al món
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Què farem?
Obrirem la nostra biblioteca al barri i, sobretot, a les famílies de l’escola. Hi
farem un Racó familiar, on les famílies se sentin acollides i puguem fer-hi tallers de
formació i altres activitats.
Un cop obertes les portes, hi deixarem entrar totes les històries que les nostres
famílies duen a la seva motxilla particular: històries d’arreu del món que
treballarem conjuntament i que constituiran un nou fons de la nostra
biblioteca per explicar-lo, compartir-lo i poder-ne presumir.
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Per què ho volem fer?
A l’escola Ponent ens imaginem la nostra #BibliotecaEscolar com un autèntic
agent d’equitat, cohesió i participació de la comunitat educativa.
Hem escollit aquest camí per a la nostra bibliorevolució, perquè volem millorar la
cohesió de la comunitat educativa, que a la nostra escola agrupa orígens molt
diversos, i apoderar les famílies per tal que siguin part activa d’aquest canvi.
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Ens aportarà...
 Més recursos humans per dinamitzar la biblioteca, amb la creació d’un Racó familiar.
 Tallers de formació adreçats a les famílies.
 El projecte d’un Banc d’històries humanes treballades en un taller de formació de la biblioteca:
vídeos elaborats a partir d’històries i contes originaris de la cultura pròpia de cada família,
explicats en la llengua original i amb subtítols en català.
 El projecte, lligat al Racó familiar, de voluntariat lingüístic i de formació en llengua catalana per
a les famílies, adaptada a les necessitats de l’escola.
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3 aspectes que volem destacar

 El projecte del Banc d’històries humanes vol generar un material molt personal i únic perquè neix de la
gent de la nostra escola.
 Els vídeos que en resultin han de ser d’alta qualitat, oberts i pensats per poder-los compartir.
 Aquest projecte implica directament les famílies en la creació del material, i les fa protagonistes tant del
procés com del resultat.

Hem comptat amb la mentoria de Sílvia Solé Rosell
Per saber més de nosaltres, podeu consultar el nostre web (http://agora.xtec.cat/ceipponentgranollers/ampa/que-fem/biblioteca/) i perfils de Twitter (@EscPonentGra i @Ampa_Ponent)

