REPTE: Com podem transformar la biblioteca en
un espai de participació i implicació de les famílies
a la vida escolar.

LA BIBLIOTECA
AL CENTRE DE LA
COMUNITAT EDUCATIVA
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Descripció
L’escola aposta per la lectura com a eix vertebrador de l’aprenentatge des de ja fa uns quants cursos. La
nostra biblioteca es va crear l’any 2007 de la mà del programa PuntEdu i es va anomenar Charlieca. Però
amb el temps, la dedicació horària a la biblioteca va anar minvant. Comencem a treballar per projectes, els
llibres de text ja no és l’única font d’informació. L’alumnat comença a ser el protagonista del seu
aprenentatge, l’entorn socioeconòmic i cultural és desafavorit i necessitem la participació de les famílies
en el procés. L’equip directiu acut a la crida i constituïm el grup impulsor de la BiblioRevolució
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Necessitat del centre que respon
Recuperar l’ànima de la biblioteca: El grup impulsor dissenya activitats col·laboratives i sistemàtiques entre
famílies i mestres per dinamitzar la lectura, el gust per la lectura, l’aprendre amb la lectura, i les posa en marxa.
La comunitat educativa expressa la necessitat de participar en les activitats lectives i aporta idees i desitjos que
es recullen i es materialitzen a través de l’activitat de la biblioteca.
La biblioteca pretén donar resposta a la necessitat de nous recursos documentals que suposa treballar amb
metodologies innovadores i compensar les mancances culturals de les famílies.
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Avenços que suposarà
En participar de les activitats de la biblioteca les famílies se sentiran protagonistes dels aprenentatges dels infants. El
vincle creat afavoreix tant l’aprenentatge com el sentiment de pertinença a l’escola. Els alumnes milloraran la
competència lectora i se sentiran més motivats per la lectura. El fet que la comunitat educativa treballi de manera
col·laborativa augmentarà la seva cohesió, millorarà el clima de centre, així com el grau de satisfacció amb l’escola.
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Els 3 aspectes més interessants

 Amb la PARTICIPACIÓ de les famílies en la biblioteca els infants estaran més motivats per llegir. Mentre comparteixen la
lectura, es reforça el vincle afectiu que hi ha entre ells i milloren la competència lectora.
 La diversitat cultural de les famílies esdevindrà un factor d’enriquiment cultural. El coneixement mutu de les diferents
cultures a través de la biblioteca afavorirà la COHESIÓ de la comunitat educativa.
 La nostra biblioteca guanyarà en fons de llibres de coneixements de préstec o propis i ajudarà a compensar les
mancances socioeconòmiques i culturals de les famílies i de l’entorn. EQUITAT

Hem comptat amb la mentoria de Sílvia Soler Rosell
Escola Charlie Rivel de l’Hospitalet de Llobregat, c/Llançà 20. Tel.93 334 02 16
blocs.xtec.cat/bibliotecacharlieca/
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