COMISSIÓ MIXTA DE LA BIBLIOTECA OBERTA.
DEFINICIó
Persones dels diferents sectors de la nostra comunitat
educativa (personal del centre, famílies i infants) que
es troben i treballen per impulsar el bon funcionament
de la biblioteca de l’escola i vetllar perquè es vagi
omplint de saviesa, de bones estones de lectura i
dinamització lectora i perquè la pugui gaudir tota la
comunitat.

PARTICIPANTS EL CURS 08-09 i 09_10
No va iniciar-se com a comissió pròpiament.
MODE DE TREBALL
Poques reunions presencials i distribució de tasques
entre els membres. Adaptació segons les possibilitats
horàries dels integrants.

TASQUES DESENVOLUPADES EL CURS O7-08
- Vam condicionar l’espai.
- Vam collocar i registrar els volums amb l’ajut
d’alguns pares i les conserges.
TASQUES DESENVOLUPADES EL CURS O8-09
- Vam fer canviar els fluorescents de la sala.
- Hi vam situar la catifa del taller de maquetes.
- Destinàrem un expositor a l’obra de l’Olga Xirinacs
- Aconseguit la installació d’internet per quan
puguem posar-hi els ordinadors de l’AMPA.
- La vam decorar.

TASQUES DESENVOLUPADES EL CURS 09-10
- Hi hem situat "L'hora del conte" on setmanalment
un grup de l'escola hi va a escoltar històries.
- Vam començar a folrar els llibres amb plàstic
protector.
- Vam convidar els veïns i veïnes de la zona a
engrandir el fons la nostra biblioteca amb llibres,
vídeos, dvds...
- Vam triar i comprar la primera dotació de mobiliari
amb l'ajut de l'AMPA.
- Vam fer la primera tria de fons: "l'esporga": Vam
destriar els volums que és bo que tinguem a la
biblioteca dels que no.

TASQUES PREVISTES I POSSIBLES PER AL CURS 10-11
- Catalogació dels volums quan puguem
aconseguir l'E-pèrgam (una mestra de l'escola està
fent un curs telemàtic llarg i dens per poder,
finalment, aconseguir-lo)
- Continuar la protecció dels llibres amb folre de
plàstic.
- Pensar diferents accions que es puguin organitzar
per engrandir el fons de la biblioteca,...
- Iniciar l'obertura de la biblioteca després de la
sortida de l'escola sempre que hi hagi pares i mares
que se'n facin totalment responsables..
- Redacció del projecte que presentarem al Tu
Ajudes de l'obra social de Catalunya Caixa.

INTEGRANTS EL CURS 2009-10:
Per part del centre: Esther Navarro i Anna Altadill

Per part de les famílies: Lídia Martín, Manuel Montero,
Núria Llambrich, Rosa Bonachera, Yolanda Sierra,
Montse García, Ruth Bozal, Genoveva Gil, Carme
Ballester i Lluïsa Marín.

ALTRES PROPOSTES...

