
 
 

Servei de préstec 

Dades generals: 

Escola d'educació especial Xaloc 

Vallès Occidental 

Marta González, Mònica Maya, Rafa Homet 

rhomet@xtec.cat 

Dades de l’experiència: 

"L'Escola d'Educació Especial Xaloc té incorporat l'aprenentatge servei en el seu dia dia en 

diversos projectes del centre. El projecte "Servei de Préstec" promou el coneixement de 

l'entorn, dels serveis -la biblioteca- i altres alhora que facilita a la comunitat escolar el servei de 

préstec de la Biblioteca del Nord". 

El grup d'ESO-A realitza una activitat d'aprenentatge servei en conveni amb la Biblioteca del 

Nord de Sabadell. Cada dijous el grup classe recull les comandes que fan companys i mestres 

de l'escola de llibres, revistes o material multimèdia. Amb un carnet de grup es gestiona el 

préstec i retorn de tot el material amb la Biblioteca del Nord. 

En primer lloc els alumnes fan fotos de tots els professionals de l'escola. Aquestes fotos es 

descarreguen a l'ordinador i amb el processador de textos s'elaboren talonaris per cadascun 

dels professionals. En aquest talonari es fan les demandes dels materials que es necessiten de 

l'escola. 

Es reparteix el talonari de comandes a tot el personal. 

Hi ha una bústia a la classe on es pot dipositar la butlleta amb la comanda del material que es 

vol demanar en préstec de la biblioteca. En aquesta capsa també es diposita el material que cal 

retornar. 

Dijous al matí s'obre la capsa i alguns dels alumnes es connecten per internet a la pàgina web 

de la biblioteca i cerquen el codi dels llibres o material que s'ha demanat. També, si cal, es fa 

una renovació dels documents per tal ampliar el termini de retorn. 

A la tarda es va a la biblioteca, es busca el material que ens han demanat i s'agafa amb el 

carnet. Es fan els retorns i si sobra temps els alumnes poden mirar alguna revista. 

Quan s'arriba a la classe es fa una foto del material que s'ha demanat en préstec i aquesta foto 

s'adjunta a la foto de la persona que ho ha demanat. Aquesta informació serà útil per tal de 

passar per les classes a recollir el material que cal retornar. 
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Aprenentatges que s'han donat:  

- Reconèixer els noms del personal de l'escola 

- Orientar-se dins les instal·lacions (escola i biblioteca) 

- Potenciar les competències comunicatives (saludar, fer demandes, esperar el nostre 

torn a l'hora de parlar, etc.). 

- Potenciar les competències socials (en especial totes aquelles que fan referència a 

circular pel carrer o a fer ús dels espais comunitaris) 

- Potenciar la competència digital i de tractament de la informació (adquirint habilitats 

per buscar i obtenir informació utilitzant diferents suports, especialment els 

relacionats amb les tecnologies de la informació i de la comunicació) 

- Promoure la satisfacció de realitzar tasques útils socialment, reafirmant així la pròpia 

autoestima 

- Reforçar les habilitats acadèmiques bàsiques valorant la lectura (no només de lletres, 

sinó també simbòlica i iconogràfica) com a font d'informació i de plaer. 

Descripció del servei:  

El grup de secundària A gestiona el préstec de material de la Biblioteca municipal del Nord de 

Sabadell per a la comunitat escolar, en un projecte amb possibilitats d'obrir-se al barri. 

Àmbits de servei: Participació ciutadana, Ajuda pròxima a altres persones 

Matèries implicades: Llenguatge, recursos personals, habilitats socials 

Nivells educatius: Educació especial 

Edats dels participants: 12-14 anys 

Data d'inici del projecte: setembre de 2010 

Data de finalització del projecte: juny de 2011 

Entitats que participen a l'experiència: Escola d'Educació Especial Xaloc, Biblioteca del 

Nord 

Podeu veure un article sobre el projecte a la nostra revista 

Dades de contacte: 

Adreça: C/Puigmajor, 63 

Població: Sabadell 

Comarca: Vallès Occidental 

Telèfon: 93 725 83 95 



 
 

Correu electrònic: esceexaloc@xtec.cat 

Web: http://www.xtec.cat/esceexaloc 

 


