PROJECTE
BIBLIOTECA ESCOLAR

CEIP L’HEREU

JUSTIFICACIÓ
Després d’un llarg temps de fer inventari i catalogar els
llibre que tenim al centre, la Biblioteca del CEIP L’Hereu
està preparada per a enllestir un projecte adient a la
importància d’aquest servei dins d’una escola. Podem dir
que en aquest moment el préstec de llibres funciona
d’una manera correcta i el nombre de llibres prestats és
prou elevat. Amb aquest projecte volem deixar
constància de quines accions realitzem, quines són les
nostres pretensions i com ens organitzem.

OBJECTIUS
- Dinamitzar la biblioteca del centre.
- Despertar, crear i estendre el gust per la lectura.
- Formar als usuaris en la recerca, organització i
aplicació adequada d’informació.
- Formar als usuaris en el funcionament i amb els
hàbits d’una biblioteca.
- Fomentar la creativitat (artística, literària,
dramàtica) dels alumnes a través de la lectura.
- Integrar la Biblioteca dins el Pla lector, i aquest dins
les programació didàctiques de les diferents àrees,
així com, relacionar-lo en les competències bàsiques.
- Dotar-la de forma permanent amb els recursos
necessaris pel seu funcionament.

ESPAI
L’espai del que disposa la Biblioteca està a la planta baixa
de l’edifici de Primària. La biblioteca també s’utilitza com
a aula d’anglès durant les hores lectives. Gaudeix d’un
espai gran amb una bona dotació d’armaris i
prestatgeries. També conta amb un ordinador per a
gestionar els préstecs.

FUNCIONAMENT
Els encarregats del funcionament del servei són els
membres de la Comissió de Biblioteca. Aquestos són els
encarregats d’organitzar el préstec i les activitats
d’animació lectora.
La biblioteca roman oberta per als alumnes els dimecres
d’11h a 11:30h(hora del pati) i els divendres de 13h a
13:20h.
Tots els alumnes disposen d’un carnet d’usuari.
Prèviament a lliurar els carnets als alumnes, les famílies
signen el compromís de retornar els llibres en bon estat.
Durant el curs es planifiquen i es duen a terme diferents
activitats de animació lectora, com la cursa lectora, el
bibliopati,... aquestes són revisades i avaluades
contínuament per tal d’anar millorant el servei.

