REPTE: REVOLUCIÓ EDUCATIVA
Fer que la biblioteca escolar impulsi encara més el seu
paper com a centre lector.

«DE LA BIBLIOTECA A L’INFINIT I MÉS ENLLÀ»
Concurs literari i cultural
adreçat a tot el municipi de l’Escala
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Descripció

Hem ideat la creació d'un joc de reptes obert a tots els habitants de la localitat, basat en idees
. extretes de llibres, de pel·lícules inspirades en llibres, de música inspirada per diferents obres literàries i
per les seves respectives pel·lícules, etc..
S’ha creat una falca publicitària difosa per Ràdio l’Escala per demanar la formació de community
manager per a l’Institut que s’encarreguin de gestionar les diferents proves a les xarxes socials i ja la
tenim activa.
Li donem un format «lliga», amb una durada de tres mesos (des del mes de setembre fins a abans de
festes de Nadal) i hem decidit que els anuncis dels reptes no només els realitzarem via Instagram
(bbrevolution_18) sinó també a través de la ràdio i de Canal10 Empordà TV. També hem establert la
prova final, que consistirà en un duel entre els dos últims concursants emès en directe per la televisió,
la ràdio i Facebook Live.
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Necessitat del centre que respon
Aconseguir una implicació i participació més activa i plural a la biblioteca dels diferents agents interns
i externs.
Busquem impulsar que l’institut incrementi el seu paper com a centre lector, aconseguint més espais
reals i virtuals de debat i de recomanació de lectura.
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Avenços que suposarà
●

●

●
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Participació d’agents externs provinents de diferents institucions de la localitat amb una col·laboració activa i
compromesa: TV i ràdio locals, Ajuntament de l’Escala, Biblioteca Víctor Català, llibreria Vitel·la, UBET
(Associació de comerciants), Serveis Educatius de l’Alt Empordà.
Implicació de molts més membres de la comunitat educativa a les activitats de la Biblioteca del centre
(alumnat, famílies i professorat).
Espai de diàleg creatiu.

Els 3 aspectes més interessants

El treball en equip enriquidor i estimulant, que permet aconseguir molt millor els objectius.
La col·laboració activa i compromesa dels diferents agents, que fa molt més fàcil dur a terme la iniciativa.
L’ús molt més actiu de les xarxes socials, gestionades per un grup de community managers format per
alumnat i professorat.

Hem comptat amb la mentoria de LUCAS RAMADA
Per saber més de nosaltres: INS EL PEDRÓ, C/ Vilabertran, 2-4 / 17130 L’ESCALA biblioteca@elpedro.cat
http://agora.xtec.cat/ieslescala/categoria/biblioteca/

