Projecte Biblioteca: una experiència d'APS en horari extraescolar a Sant
Vicenç dels Horts
Dades generals:
IES Gabriela Mistral
Baix Llobregat
Josep Farregut
jfarregu@xtec.cat

Dades de l’experiència:
"El projecte biblioteca consisteix en la dinamització de la biblioteca del CEIP Mare de Déu del
Rocio per part d'un grup d'alumnes voluntaris de 4t d'ESO."
El projecte està emmarcat en el nivell de 4rt d'ESO. Un grup d'alumnes de l'institut amb ganes
de participar en una experiència com aquesta participen activament en la dinamització de la
biblioteca d'una escola pública del municipi en horari extraescolar.
Els alumnes estan dividits en petits equips i van un dia a la setmana, de tal manera que
formem cinc equips de treball per cobrir tot l'horari de la biblioteca del CEIP.
Els alumnes reben un formació inicial prèvia sobre el funcionament d'una biblioteca i sobre la
dinamització del racó del conte, els espais de lectures i l'espai de deures.
Els alumnes de l'institut recolzen a la bibliotecària del CEIP en les diferents tasques:
-

Dinamització de l'hora del conte.- els alumnes del IES seran els encarregats de
planificar, executar i avaluar, acompanyats del seu professor/a de referència, l'espai de
racó del conte.

-

Dinamització de l'espai de deures.- els alumnes del IES seran els encarregats de
planificar, executar i avaluar, acompanyats del seu professor/a de referència, l'espai de
deures.

-

Dinamització de l'espai de lectura.- els alumnes del IES seran els encarregats de
planificar, executar i avaluar, acompanyats del seu professor/a de referència l'espai de
lectura.

En definitiva, el projecte té com a finalitat que els alumnes de 4rt d'ESO siguin capaços d'oferir
un servei a la comunitat, en aquest cas concret als seus companys i companyes de primària,
aprenguin diferents tècniques comunicatives, reforcin les habilitats socials i usin la llengua
catalana com a llengua vehicular del projecte.
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Aprenentatges que s'han donat:
Els objectius d'aprenentatge proposats són els següents:
-

Que l'alumnat aprengui el funcionament d'una biblioteca infantil així com l'ús social
que se li pot donar a aquesta.

-

Que l'alumnat sigui capaç de planificar, executar i avaluar les diferents activitats
realitzades en el marc de la biblioteca.

-

Que l'alumnat interioritzi valors com per exemple el plaer per la lectura, la cura dels
més petits, etc.

-

Que l'alumnat millori el domini de la llengua catalana.

-

Que l'alumnat millori la seva autoestima, potenciï les seves qualitats i l'aprenentatge
de destreses socials.

Descripció del servei:
-

Que l'alumnat sigui capaç d'oferir unes hores de seu temps lliure a la comunitat de
manera positiva.

-

Que l'alumnat sigui capaç de dinamitzar el racó del conte, l'espai de deures i l'espai de
lectura d'una biblioteca d'una escola pública.

-

Que l'alumnat sigui capaç de donar suport escolar i de lleure alls seus companys e
primària.

-

Que l'alumnat sigui capaç de coordinar-se amb un petit equip de professionals
(bibliotecària, monitoratge i psicopedagoga de referència).

-

Que l'alumnat esdevingui feliç a partir del servei prestat de manera voluntària.

Àmbits de servei: Acompanyament a l'escolarització
Matèries implicades: Llengua Catalana
Nivells educatius: Educació obligatòria
Edats dels participants: 14-16 anys
Data d'inici del projecte: Setembre 2008
Data de finalització del projecte: Juny 2009
Entitats que participen a l'experiència: IES Gabriela Mistral, CEIP Mare de Déu del Rocío
Dades de contacte:
Adreça: C/Osca, 95-105
Població: Sant Vicenç dels Horts

Comarca: Baix Llobregat
Telèfon: 93 656 00 00
Correu electrònic: a8036381@xtec.cat
Web: http://phobos.xtec.cat/iesgabrielamistral/

