REPTE:
CREACIÓ DE L’ESPAI VIRTUAL DE LA BIBLIOTECA
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Descripció
Els Biblionautes de l’Illa ens hem marcat com a repte
la creació de l’espai virtual de la biblioteca. La idea
consisteix a crear un espai útil per a tota la comunitat
educativa, amb l’objectiu de fomentar el gust per
aprendre i d’ajudar a millorar la competència
informacional. En aquest sentit, hem pensat en un
espai que hauria d’incloure diversos apartats: canals
de difusió propis de la biblioteca, accés al catàleg,
espai de foment de la lectura (guies, recomanacions,
club de lectura juvenil i d’adults, canal de booktubers,
tràilers de llibres, audiollibres, bookfases…), cartellera
cultural de la zona, accés a recursos en línia, espai de
treballs interdisciplinaris i d’acollida de creacions
pròpies de l’alumnat... En resum, un espai d’impuls al
coneixement i la creativitat i de dinamització cultural.
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Necessitat del centre que respon
La idea que hem cocreat dona resposta als reptes educatius que el centre té definits en el
projecte educatiu. Quan aquesta idea estigui implementada contribuirà, d’una manera molt
decidida, a millorar objectius com el de la cohesió social del centre −ja que la proposta
inclou tots els membres de la comunitat educativa i, a més a més, està oberta a l’entorn−,
així com els resultats acadèmics de l’alumnat, que comptarà amb un espai que li facilitarà
tant l’accés a recursos en línia diversos i de qualitat com la possibilitat d’interactuar amb
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Avenços que suposarà
La idea de creació de l’espai virtual de la biblioteca suposarà avenços per a la comunitat
educativa i avenços, especialment, en el procés d’aprenentatge de l’alumnat perquè fa
propostes de millora en la manera d’accedir als recursos educatius de qualitat, i alhora genera
un espai per afavorir el treball interdisciplinari entre les diferents àrees del currículum, així
com l’intercanvi de coneixement entre els diversos agents implicats en el procés
d’aprenentatge. En definitiva, facilita la competència informacional. En aquest sentit, aquest
repte té un gran potencial d’impacte en el centre, és altament inclusiu i és prou obert per a
proposar solucions variades.
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Els 3 aspectes més interessants
Ú Inclou tots els membres de la comunitat educativa
Ú És una idea viva, canviant i adaptable a les necessitats de cada moment i de cada persona
Ú Facilita l’accés a recursos de qualitat i és una oportunitat per a la millora de l’aprenentatge
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