MOLTES FELICITATS!!!
I benvinguts/es
a la biblio(r)evolució!
Taller inicial
Presentació de la Guia i el procés de treball
Simulació del procés de cocreació de forma exprés i
col·lectiva.
MARTA ROIG ANNA JUAN ORIOL RIPOLL

PRESENTACIÓ

FUNCIONAMENT
DEL TALLER
1.

Presentació de la Guia i el procés de treball.

2.

Simulació del procés de cocreació de forma
exprés i col·lectiva.

PROPÒSIT DE LA
CRIDA
PENSAR EN UNA IDEA INSPIRADORA, un microprojecte que...
▪ No necessàriament haureu de dur a la pràctica d’aquí al juny.
▪ A partir d’un procés participatiu i creatiu, que mobilitzi, durant uns
mesos, a tota la comunitat educativa.
▪ Que impliqui un replantejament o millora d’un ús concret de la vostra
biblioteca escolar, en base a les necessitats i horitzons del vostre
centre.
▪ Que impulsi i visibilitzi el potencial de la biblioteca escolar com un
servei actiu, aliat del canvi i la innovació educativa.
▪ Que sumi a la reflexió metodològica, la reflexió sobre els continguts,
els materials i els recursos que posem a l’abast dels infants per
construir el coneixement.

FASES DE
TREBALL I
CALENDARI
LA PROPOSTA
Treball intensiu d’aproximadament 2 mesos,
a partir d’una reunió setmanal.
➢
➢
➢
➢

Del 3 al 15 de març – Comenceu!
Del 15 de març al 15 d’abril - Inspireu-vos
Del 15 d’abril al 15 de maig - Ideeu i cocreeu
Del 15 de maig al 30 de maig- Celebreu,
compartiu i presenteu la documentació del
procés.

FASES DE TREBALL I CALENDARI

1.

COMENCEM!

Constituïu el grup impulsor i concreteu el repte.

2.

INSPIREM-NOS!

Descobriu totes les possibilitats que us obre el vostre repte! Feu entrevistes,
investigueu bones pràctiques i aneu recopilant experiències que us inspirin.

3.

IDEEM I COCOREEM!

Interpreteu i analitzeu totes les idees i penseu quines responen millor al vostre
repte. Compartiu-les i enriquiu-les a partir de les aportacions de la resta de la
comunitat.

4.

CELEBREM I COMPARTIM!

Presenteu la vostra proposta al món! Emboliqueu-la i comuniqueu-la des de
l’alegria d’haver arribat fins al final.

FASES DE TREBALL I CALENDARI

LA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
3 materials que constituiran el relat de la vostra experiència i la vostra idea

UN PÒSTER
Per compartir la idea
que heu imaginat

UN TEXT

UN VÍDEO

De 2-3 pàgines, sobre el
procés de treball i una
reflexió sobre els
aprenentatges assolits.

Fet amb el mòbil si
voleu, que expliqui de
forma dinàmica la idea i
el procés de treball,
visibilitzant de forma
creativa la vostra
biblio(r)evolució.

LA MENTORIA
El seu acompanyament s’articularà a partir de contactes puntuals:

Al final de la fase COMENCEM!
Presenteu-vos i feu-li saber quin és el vostre repte (mail). Aprox. 15 de març

Al final de la fase INSPIREM-NOS!
Compartiu quins aspectes del repte heu pogut investigar, quins són els vostres
supòsits o conclusions, quines idees han sorgit que us inspirin i quins són els
aspectes sobre els què necessiteu investigar més per avançar.
Aprofiteu també per programar amb ell/a una visita o vídeotrucada de cara a la
propera fase. (mail) Aprox. 15 d’abril

En el moment de CONCRETAR EL PROJECTE
Convideu al mentor/a a participar d’una reunió física o virtual. La seva mirada
us pot ajudar a acabar de definir la idea. Aprox. del 15 d’abril al 15 de maig.

LA MENTORIA
El seu acompanyament estem segurs
que us ajudarà a anar més enllà però

recordeu que vosaltres sou els
veritables protagonistes del
procés! aquells que coneixeu com
ningú la realitat del vostre centre.

VISITES I TALLERS
TALLER INICIAL
Aquest primer taller vol ajudar-vos a iniciar el vostre camí.

VISITES I TALLERS PER A LA FASE D’INSPIRACIÓ
Aquestes visites/tallers es programaran entre 15 de març al 15 d’abril.
Estaran obertes a aquells que hi estiguin interessats i tindran places limitades.
Més enllà dels continguts i les idees inspiradores que us puguin oferir
pretenem que esdevinguin espais d’intercanvi dels vostres propis processos.
Us farem arribar més informació properament.

JORNADA FINAL
Tindrà lloc el dia 30 de juny i s’orientarà a donar a conèixer les idees
desenvolupades pels 30 centres, a donar els premis finals i a celebrar
conjuntament el final de la crida.

MATERIALS I
RECURSOS
LA GUIA
És l’instrument pensat per acompanyar el procés creatiu i d’ideació d’aquesta
idea, solució o microprojecte que us convidem a pensar.
Està basada en la metodologia del Design Thinking.
Tot i que inclou un conjunt de 8 propostes concretes, volem que sigui un
document viu que us feu vostre, per adaptar el procés a la vostra realitat.

US IMAGINEU UNA BIBLIOTECA ESCOLAR QUE…
Un recull d’exemples i idees inspiradores, dividides en 5 documents, un per a
cadascun dels 5 camins que us proposàvem explorar:

ELS 5 CAMINS
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A…

ELS 5 CAMINS
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A… AGENT DE REVOLUCIÓ EDUCATIVA

Per exemple...

SELECCIONANT MATERIALS DE
QUALITAT I CREANT PROPOSTES
Que enriqueixin els projectes de treball de
l’aula
Que estimulin la curiositat
I serveixin de suport als docents alhora
d’acompanyar els processos individuals i
col·lectius d’aprenentatge
Laboratori de lectura “Naturalistes”

ELS 5 CAMINS
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A… AGENT DE REVOLUCIÓ EDUCATIVA
“Conta’m una imatge” instal·lació per a la dinamització del fons en sala a la biblioteca Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat

ELS 5 CAMINS
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A… AGENT DE REVOLUCIÓ EDUCATIVA
Imatge d’un dels ambient de l’Escola Congrés Indians i portada del llibre Anatomia de l’editorial Maeva

ELS 5 CAMINS
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A… AGENT D’EQUITAT I PARTICIPACIÓ DE
LA COMUNITAT EDUCATIVA

Per exemple...

Proveint de lectures als que no
necessàriament creixen envoltats de
llibres (servei de préstec, maletes
viatgeres,...)

Generant nous espais d’acció
educativa compartida entre personal
docent i famílies ( Clubs de lectura entre
docents i famílies)
Club de lectura de llibres informatius de l’Escola Auró, de
Barcelona

ELS 5 CAMINS
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A… AGENT D’EQUITAT I PARTICIPACIÓ DE
LA COMUNITAT EDUCATIVA

Per exemple...

Impulsant iniciatives que afavoreixin la creació de
comunitat (Biblioteca humana. Cornellà de Llobregat /
Lecxit)
A la dreta, sessió de La biblioteca humana, a la biblioteca Sant Ildefons de Cornellà de
Llobregat. A sota, imatges del programa Lecxit

ELS 5 CAMINS
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A… AGENT DE DINAMITZACIÓ
CULTURAL DEL CENTRE
Per exemple...

Programant exposicions literàries o temàtiques d’institucions diverses
Exposició del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil

Exposició produïda per Tantàgor, per encàrrec de les
Biblioteques de la Generalitat

ELS 5 CAMINS
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A… AGENT DE DINAMITZACIÓ CULTURAL
DEL CENTRE

Per exemple...

Organitzant visites, tallers o
masterclass d’autors, il·lustradors i
professionals especialistes en diferents
àmbits

Visita de l’autor Carles Cano, a l’escola Lluís Piquer de Parets
del Vallès, en el marc del programa Municipi Lector

ELS 5 CAMINS
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A… AGENT DE DINAMITZACIÓ CULTURAL
DEL CENTRE
Visita d’un centre educatiu a la llibreria infantil i juvenil Casa Anita

Per exemple...

Dinamitzant un
programa de sortides
culturals
Organitzant sortides i
visites a les
biblioteques i les
llibreries

ELS 5 CAMINS
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A… LABORATORI PER PROMOURE I
LIDERAR UN CENTRE LECTOR
Acció vinculada a
la marató de lectura de les escoles de Sarrià- Sant Gervasi

Per exemple...

Muntant materials i projectes per
a la dinamització de la lectura a
tots els espais de l’escola
Creant projectes literaris amb les
aules
Coordinant una reflexió
permanent sobre els mètodes
d’acompanyament a la lectura i
formació literària

ELS 5 CAMINS
LA BIBLIOTECA ESCOLAR COM A… AGENT D’IMPULS I PARTICIPACIÓ A
LA CULTURA DIGITAL
Per exemple...
Projecte danès The future Children’s libabry

Seleccionant, adquirint organitzant i
difonent apps i recursos digitals de qualitat
diversos (pàgines webs, subscripcions a
plataformes de continguts audiovisuals,..)
Incorporant tecnologies interactives en el
propi espai de la biblioteca
Obrint el concepte de formació literària a la
l’adquisició del que s’anomena
competència ficcional

CONSELLS
PER ABANS DE COMENÇAR
ORGANITZEU-VOS I ATREVIU-VOS AMB NOUS ROLS
IMPLIQUEU A TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA
RECOPILEU EVIDÈNCIES DEL PROCÉS
COL·LABOREU AMB D’ALTRES I BUSQUEU ALIANCES

COMUNIQUEU I COMPARTIU ELS VOSTRES
APRENENTATGES AMB L’ETIQUETA

#bibliorevolucio

A PUNT?
US SENTIU OPTIMISTES? ESTEU A PUNT PER APRENDRE?
DONCS...

GAUDIU MOLT DEL PROCÉS,
QUE

COMENCEM!

