PUNTEDU curs 2007/8
Reunió Caps de departament
11 d’octubre 2007

ORDRE DEL DIA:

1. Presentació PUNTEDU
2. Concreció col·laboració biblioteca-departaments

INVENTARI

demanda
DEPARTAMENTS
-Revisió dels llibres de
consulta de cada matèria per
tal de fer una ampliació del
fons en funció de les
activitats programades.

PRÉSTEC

-Emplenar la papereta de
préstec en cas que no hi
hagi el responsable de la
biblioteca

BIBLIOTECA D’AULA

-Llistat
de
lectures
trimestrals de les matèries
de llengua (català, castellà,
anglès, francès) a l’ESO i
prescriptives del BATX.
-Sol·licitar a les editorials
exemplars de mostra per a
la biblioteca

oferta
BIBLIOTECA
-Revisió de l’estat del fons
de la biblioteca
-Creació d’un dipòsit per al
material desfasat.
-Inventariar el fons dels
departaments.
-Butlletí de novetats
-Ampliar fons segons les
activitats previstes
-Anuari: Orles, fotos festes,
revista, premis...

-Crear un espai diferenciat
per a les biblioteques d’aula
i establir els criteris d’ús
amb els departaments.
-Comunicar el llistat de
lectures a la Biblioteca
Municipal per tal que en
tingui exemplar disponibles

AULA BIBLIOTECA

AGENDA CULTURAL

TUTORIA

PÀGINA WEB

demanda
DEPARTAMENTS
-Utilització de la biblioteca
com aula literària o de
recerca ( cal indicar quan es
necessitarà i el tipus
d’activitat a realitzar):
-Possibilitat
de
dinamitzacions
lectores
(abans o després de les
lectures):
- Presentació
dels
llibres amb sinopsi i
comentaris
dels
alumnes que l’han
llegit
- Exposicions
temàtiques
- Guies de lectura
- Recital poètic
- jocs de pista
- Crèdit de síntesi
-Selecció de pel·lícules i
música relacionades amb el
currículum .
-Comunicar a la responsable
del
Puntedu
les
convocatòries de premis i
cursos relacionats amb la
lectura i escriptura per tal
de donar difusió des de la
biblioteca.

oferta
BIBLIOTECA
-Concreció dels criteris d’ús
de la biblioteca com aula
específica
-Revisió de la normativa
d’ús de la biblioteca
-Compromís de facilitar el
material necessari per a
desenvolupar
l’activitat
(conveni amb la biblioteca
municipal)

-Punt d’informació cultural
( comissió d’alumnes de 1r.
Batx)
-Projecció de pel·lícules i
audicions musicals
en
horari no lectiu (Dc de 16 a
18 h.)
-Concursos de motivació
lectora
-Formació de lector :
- 1r ESO al centre
- 2n ESO a la
biblioteca Municipal
- 1r. BATX. a la
biblioteca Municipal
-Exposició
d’orientació
acadèmica
-Exposició Treballs de
recerca
-Carnet de lector

-Secció de links i pagines -Elaboració de la pàgina
recomanades segons el web
nivell de l’alumne i el
currículum

demanda
oferta
DEPARTAMENTS
BIBLIOTECA
-Jocs Florals
-Elaboració del llibre dels
SANT JORDI
-Concurs punt de llibre ( Jocs Florals ( edició
convocatòria
IES
i conjunta CEIP’S)
Biblioteca Municipal)
-Activitats:
- Intercanvi de llibres
- Mercat 2a. Mà
- Gimcana literària
CONVENI BIBLIOTECA -Carnet de préstec als -Disponibilitat d’ús de
nivells
en
condicions l’espai d’exposicions de la
MUNICIPAL
especials
Biblioteca Municipal
-Ampliació del fons de la
biblioteca municipal amb la
bibliografia facilitada pels
departaments de l’IES
-Possibilitat de demanar
activitats específiques de
dinamització
lectora/
recitals...a realitzar en el
nou centre cultural.
-Estudi
de
l’espai
i
MOBILIARI
aprofitament de recursos:
ordinadors, canó i pantalla
-Renovació del mobiliari
existent
2000€ Puntedu
RECURSOS
1000€ AMPA
-Sessions informatives:
PARES
- Com ajudar els
nostres
fills?Presentació
recursos biblioteca
- Curs
elemental
d’informàtica
- Xerrades CAP
- Orientació
acadèmica
Josan Pac
Isabel Toro
Constitució de la comissió de biblioteca
Alumne
i definició de les seves funcions.
Professor/a
PAS
AMPA

HORARI D’OBERTURA DE LA BIBLIOTECA (PRIMER TRIMESTRE)

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
10 :30-11 h.

X

X

11 :30-12 h.

X

X

14 :30-15 :30
h.

X

16-18 h.

X

X

X

X

X

X

