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Dades de l’experiència:
"L'interès de buscar totes les possibilitats per potenciar la biblioteca ens ha posat davant d'un
nou repte que es basa en una pràctica d'APS. Ens referim a la formació d'un voluntariat
cooperant en la gestió del servei de la biblioteca que possibiliti ambdós objectius diferents.
D'una banda, l'aprenentatge; l'alumnat voluntari obté coneixements de biblioteconomia.
D'altra banda, el servei: l'alumnat voluntari ofereix un servei solidari als seus companys/es".
Qui són els biblionautes?
Aquest voluntariat cooperant és conegut al nostre centre amb el nom de BIBLIONAUTES
(navegar pels llibres). El nom sorgeix al mes d'octubre de 2006 en una sessió de tutoria de 1r
d'ESO. Són un grup divers d'alumnat d'ESO que valoren els llibres, que aspiren a ser bons
lectors/es i que han volgut col·laborar directament en la dinamització de la biblioteca.
Què fan?
Marc Llagostera, Laura Martínez, Àlex Dolore (4t d'ESO) ens expliquen: "Vam ser els primers
col·laboradors, calia encetar l'organització general de la biblioteca i el primer que vàrem fer al
setembre va ser ajudar a muntar i col·locar el mobiliari nou que havia arribat: prestatgeries,
taules i cadires. Després vam seleccionar i classificar els llibres de coneixement i els
d'imaginació, per això vam haver de conèixer la classificació decimal universal (CDU). Ens va
complaure registrar i arxivar els treballs de recerca dels companys/es de batxillerat."

Eva Prieto (1r d'ESO), Bouchra El Harcha (2n d'ESO) afegeixen: "Venim a la Biblioteca els
dimecres a la tarda. El primer trimestre vam organitzar un Club de Lectura del llibre 'Shunis, el
alimento de los dragones' escrit per un dels nostres professors: en Manel Granado. Ens vam
encarregar de llegir uns fragments escollits, eren cançons fantàstiques que van agradar molt
als assistents. El Manel ens va explicar com es plantejà el llibre i com va aconseguir escriure'l.
Una tarda apassionant!"
Alexandra Rusu (3r d'ESO), Sana Temsamani (2n d'ESO) també diuen: "Ajudem a la biblioteca
els divendres a l'hora de pati, ens encarreguem de segellar els llibres nous i preparar-los pel
registre. També posem les etiquetes de les donacions i fem les fitxes. De tant en tant,
endrecem les prestatgeries de literatura juvenil ja que sovint apareixen els llibres moguts.
Sembla que tinguin vida!"
Eduard Fortuny, Xavi Torres (1r d'ESO) subratllen: "Nosaltres anem tots els dimecres de 15h a
17h de la tarda. Participem en la campanya: 'Els dimecres a la biblioteca en bicicleta', està
pensada pels alumnes que viuen lluny de l'institut. A vegades agafem el monopatí o els patins
per anar-hi, depèn. Com que a la tarda només fan classe els de Cicle Superior aprofitem per
preparar murals de dinamització de la lectura. Una de les activitats culturals que més ens ha
agradat és la del 'book crossing' que consisteix en posar punts de lectura al vestíbul amb
diferents itineraris del llibre que es proposa llegir al Club de Lectura. Així tothom que el vulgui
llegir ho pot fer, no només utilitzant el servei de préstec. Amb tot això aprenem i contribuïm a
tenir una biblioteca millor."
Aixa Aceña, Noèlia Mohedano (2n d'ESO) finalment afegeixen: "Ens vam fer Biblionautes al
mes d'octubre, des d'aleshores venim a la BIBLIO·TK els divendres a l'hora del pati per
col·laborar en el que calgui. Volem dir-vos que ens agrada molt el què fem i per això ho fem.
Hem començat a aprendre coses que no coneixíem del tot bé."
Quan ho fan?
El projecte d'APS que aquí presentem es fa quan la biblioteca està oberta. Els/les Biblionautes
solen coincidir amb els/les usuaris/àries que van a fer recerca i/o a llegir. Aquest grup de
voluntariat presta un mínim de dues hores mensuals de servei, encara que l'experiència ha
demostrat que el temps es supera amb escreix.
No tots/es els/les Biblionautes participen alhora del projecte, en general l'alumnat que viu a
poblacions veïnes s'estima més utilitzar les hores d'esbarjo o de migdia per realitzar la seva
tasca, mentre que el voluntariat de Torredembarra acostuma a fer-ho els dimecres a la tarda.
El carnet solidari els acredita per moure's pel centre.

Redacció: Totes les persones ja esmentades
Aprenentatges que s'han donat:
Aprenentatges dels bibliotecaris:
-

"Organitzem la nostra biblioteca". Coneixements de biblioteconomia.

-

"Trobem i seleccionem la informació"

Aprenentatges dels lectors:
-

CLUB DE LECTURA Lectura comentada d'obres literàries.

-

"Exercicis literaris al voltant de l'obra"

-

"Utilització dels recursos que la biblioteca ofereix per a fer les activitats proposades".

Descripció del servei:
Servei d'atenció als usuaris/àries i de gestió de biblioteca a hores extraescolars.

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Ajuda pròxima a altres persones
Matèries implicades: Llengües, Literatures i Educació per a la Ciutadania
Nivells educatius: Educació obligatòria, Cicles formatius
Edats dels participants: 12-14 anys, 16-18 anys, 18-25 anys, 25-65 anys, 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Setembre de 2006
Data de finalització del projecte: En curs
Més informació sobre aquesta experiència a l'arxiu/s: Article biblionautes.doc
Més informació al nostre blog!

Dades de contacte:
Adreça: Camí del Moro, 28/40
Població: Torredembarra
Comarca: Tarragonès
Telèfon: 977 64 24 02
Correu electrònic: e3007661@xtec.cat
Web: http://www.iesramondelatorre.org/

