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Biblioplús 

 

Dades generals: 

Institut de l'Alt Foix 

Alt Penedès 

Jordi del Barrio 

jbarrio@xtec.cat 

Dades de l’experiència: 

L'Alt Foix és una subcomarca situada en la zona nord de l'Alt Penedès i està constituïda pels 

municipis de Sant Martí Sarroca, Guardiola de Font-rubí, Torrelles de Foix i Pontons. Les 

necessitats educatives d'aquestes poblacions van portar a la creació de la Secció d'Institut de 

l'Alt Foix (un Institut amb alumnes només de l'ESO), que durant uns quants cursos va estar 

ubicada físicament en barracons. El curs 2014/2015, finalment, s'inaugurava l'edifici i rebíem 

alhora la notícia que ens convertiríem en Institut de l'Alt Foix, ja que el curs següent 

començaríem a impartir també el Batxillerat. 

El nou edifici comptava amb una biblioteca amb accés des de l'exterior, un espai cultural 

inexistent fins ara en els quatre municipis de l'Alt Foix (tot i que el servei es donava en certa 

manera amb el Bibliobús, que acudeix setmanalment a cada població). En les instal·lacions 

provisionals anteriors, el professorat havia fet una formació interna sobre les biblioteques 

escolars, en la qual s'havia desenvolupat àmpliament la consciència que les possibilitats 

d'aquesta infraestructura no es limiten a la consulta i préstec de material bibliogràfic sinó que 

pot esdevenir un espai de cultura al servei de la població exterior. 

D'aquí va sorgir la idea d'iniciar un projecte de servei a la comunitat en el qual l'espai de la 

biblioteca es convertís progressivament en un embrió de centre cultural on es generessin 

activitats en àmbits molt diversos, no prou atesos fins ara en el nostre territori. Amb la idea 

d'aprofitar aquest espai per anar més enllà de l'ús estricte com a biblioteca es va definir un 

projecte global amb el nom de Biblioplús. 

Es va decidir que la primera experiència es faria en l'àmbit de l'intercanvi generacional, amb 

l'objectiu d'apropar les noves tecnologies als avis del nostre entorn i, alhora, desenvolupar les 

competències personals i comunicatives dels nostres alumnes. Aquesta activitat es portaria a 

terme per part d'alguns alumnes de quart d'ESO, dins de la matèria optativa específica 
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d'Informàtica, i coordinats pel professor de l'assignatura. La difusió de la iniciativa es va fer a 

través de la premsa local (revista El Martinet) i mitjançant fulletons distribuïts pel Casal d'avis i 

les dependències municipals. 

Del 14 d'abril al 12 de maig de 2015, es va realitzar la primera edició del curs Informàtica fàcil 

per a gent gran, amb l'assistència de deu persones de Sant Martí. Totes elles van rebre una 

formació bàsica en informàtica amb continguts diversos (cerca d'informació, correu electrònic, 

operacions bàsiques amb l'ordinador, xarxes socials, etc.) i van poder fer unes pràctiques 

personalitzades, en funció dels interessos i afeccions de cadascú; tots els assistents van rebre 

un diploma acreditatiu i, com a obsequi, un llapis de memòria amb el logotip de l'institut. 

Els participants van assistir a les classes plens d'entusiasme i, en acabar el curs, van fer-ne una 

valoració molt positiva, destacant la nota màxima que van concedir a l'actitud dels alumnes 

voluntaris i la demanda que el curs es repetís en el futur (un cop iniciat el curs escolar següent, 

hem seguit rebent peticions en aquest sentit). Per la seva banda, el professor que va coordinar 

el curs va valorar molt positivament l'aprenentatge personal que havia representat per a 

l'alumnat participant. 

Redacció: Jordi del Barrio, octubre de 2015 

 

Aprenentatges que s'han donat: 

Desenvolupament de les competències bàsiques de l'alumnat: 

- Comunicativa, lingüística i audiovisual 

- Tractament de la informació i competència digital 

- Aprendre a aprendre 

- Autonomia i iniciativa personal 

- Social i ciutadana 

Descripció del servei:  

Curs "Informàtica fàcil per a la gent gran": un curset gratuït d'introducció a la informàtica a 

càrrec d'alumnes de quart d'ESO en què es van ensenyar als adults algunes nocions elementals 

sobre la utilització dels ordinadors: cerca d'informació, correu electrònic, operacions bàsiques 

amb l'ordinador, xarxes socials. 

Àmbits de servei: Intercanvi generacional 

Matèries implicades: Informàtica 

Nivells educatius: Educació obligatòria 

Edats dels participants: 14-16 anys 
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Data d'inici del projecte: juny de 2014 

Data de finalització del projecte: En curs 

Entitats que participen a l'experiència: Associació Cultural El Martinet i Ajuntament de 

Sant Martí Sarroca. 

Dades de contacte: 

Adreça: Pg. Esportiu, 18 

Població: Sant Martí Sarroca 

Comarca: Alt Penedès 

Telèfon: 938 990 946 

Correu electrònic: a8065329@xtec.cat 

Web: http://www.sessantmarti.net/ 

 


