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Descripció 

Mentoria: Imma Pujol Farrés, bibliotecària (Biblioteca Pública de Tarragona) 

Seguiu-nos: @BiblioInsTgn al Twitter, a Instagram i a bibliotecainstarragona.blogspot.com.es 
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2 Necessitat del centre que respon 

Un cop renovat l’espai físic biblioteca, calia que l’Institut Tarragona recuperés la biblioteca 
com a espai d’estudi, de recerca, de creativitat, de foment de l’autoaprenentatge, de font de 
plaer per la lectura, d’inspiració d’actes culturals, en definitiva, calia que la biblioteca fos part 
de la vida quotidiana de l’Institut. Per això hem promogut un bon grapat de petites accions 
com ara el club de lectura per a 2n d’ESO, l’intercanvi de lectures entre alumnes de cursos 
diferents, club de lectura i dinars literaris del professorat, racó de lectures per a les famílies, 
racó de llibres per als docents, presentació de les novetats al claustre, difusió de la nostra 
activitat bibliorevolucionària a les xarxes socials, l’obtenció del carnet de préstec virtual per al 
nostre alumnat de 2n cicle i batxillerat, la participació en algunes activitats de la Biblioteca 
pública, la visibilització dels llibres i de la lectura, que ja restaran lligats per sempre més en 
l’ADN de l’Institut Tarragona. 

• La cohesió entre el claustre de professors. 
• La cohesió entre el professorat i l’alumnat. 
• La renovació i l’ampliació de la col·lecció de la biblioteca escolar. 
• La incorporació dels recursos de la biblioteca en el procés d’aprenentatge del nostre alumnat i 

en el seu desenvolupament integral (humà, cultural i acadèmic). 

3  Avenços que suposarà 
• Ús de la biblioteca com a font d’autoaprenentatge, com a espai de creació i de formació acadèmica. 
• La incorporació de la biblioteca, dels llibres i de la lectura (sobre paper o digital) en el treball quotidià del 

centre a través de la programació d’activitats curriculars de tots els departaments didàctics. 
• La biblioteca com a eix vertebrador de la vida cultural de l’Institut Tarragona (vernissage per presentar 

les novetats, dia mundial de la poesia, autors convidats, elaboració de murals commemoratius… ) 
• La incorporació d’Instagram, del Twitter i del blog en la difusió de les activitats o novetats de la 

biblioteca. 
• La visibilització de la biblioteca i del llibres al centre. 
• La connexió periòdica amb la Biblioteca pública de Tarragona... 

Els 3 aspectes més interessants 4 

● La voluntat de tot el claustre de professors d’impulsar l’ús de la biblioteca i de la lectura. 
● La implicació i la il·lusió en el projecte de tota la comunitat educativa. 
● Els molts bons moments que ens ha proporcionat la #Biblio(r)evolució.  

Moltes gràcies, Fundació Jaume Bofill! 

REPTES: 
            1) Millorar la col·lecció i els seus usos 
 2) Programar activitats de tots els departaments a la biblioteca 
 3) Convertir la biblioteca en un espai d’experiències creatives i de coneixement 


