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2 Necessitat del centre que respon

Les biblioteques no són espais a extingir sinó eines imprescindibles per a l’ensenyament 
competencial i la competència informacional que necessita el segle XXI. Per això presentem un 
projecte nascut de les necessitats de la nostra comunitat educativa, que compta amb la seva 
complicitat i implicació, i que uneix els vells llibres amb les noves xarxes. Enllibre’t significa 
això: una nova aliança per a un vell desig, la formació d’homes i dones lliures i amb criteri.

1. Superar febleses: un fons obsolet i la impossibilitat de finançar una ampliació horària de l’
ús de la biblioteca convencional.

2. Aprofitar fortaleses: el CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma ajudarà a 
l’expansió digital de la biblioteca i crearà les interfícies necessàries (catàleg i pàgines web).

3. Un objectiu: convertir la biblioteca en un centre de recursos per a l’aprenentatge, 
adaptat a l’era digital, que doni suport a la docència i a la innovació pedagògica i didàctica.

3  Avenços que suposarà
1. Disposarem d’una biblioteca física actualitzada, amb un nou catàleg creat pel propi centre, 

accessible en xarxa, i plenament adaptat a les nostres necessitats. 
2. Disposarem d’un banc de recursos digitals de qualitat.
3. Reforçarem un aprenentatge competencial que posi èmfasi en la competència informacional en 

un entorn digital, coordinant activitats com projectes transversals d’estratègies lectores i de recerca 
amb el model 3.3.3, clubs de lectura o la creació d’exposicions per part de l’alumnat.

4. Potenciarem la formació de tota la comunitat educativa i especialment de les famílies.
5. Potenciarem les aliances amb l’entorn: biblioteques públiques, centres de primària adscrits, 

universitat, llibreries, etc.

Els 3 aspectes més interessants4
1. Projecte integrador, que implica a tots els estudis de l’Institut (ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) i 

que busca crear i reforçar aliances amb l’entorn. 
2. Projecte creatiu: el centre crea les interfícies digitals i dóna eines a l’alumnat per a ser agents 

actius d’un món amb un paper fonamental del coneixement i les xarxes.
3. Projecte coherent i sostenible, d’acord amb els recursos del centre, i amb un pla d’acció amb 

temporització i pressupost.

REPTE: Convertir la biblioteca en un centre de 
recursos per a l’aprenentatge adaptat a l’era 
digital que doni resposta a les necessitats de 
formació del conjunt de la comunitat educativa


