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Justificació. 
 
Atès que una de les actuacions que es van dur a terme dins dels Projectes de 
Millora Integral de Ponent i Montserratina va ser la posada en marxa del servei 
de Biblioteques obertes als barris, amb la finalitat de dotar d’eines i recursos 
a les comunitats educatives de les escoles. 
 
Atès que el projecte de Biblioteques obertes als barris a les escoles 
Montserratina, Marta Mata i Enxaneta ha contribuït a millorar la qualitat 
educativa d’aquests centres educatius. 
 
Es planteja donar continuïtat durant tot el curs 2019-2020 a l’obertura de les 
biblioteques als barris. 
 
Definició. 
 
El servei consisteix en l’obertura de la biblioteca de les escoles Montserratina, 
Marta Mata i Enxaneta fora de l’horari lectiu.  
 
Per al desenvolupament del projecte hi haurà com a mínim 1 tècnic/a d’atenció 
especialitzada Nivell B que desenvolupin la tasca de control i dinamització de la 
biblioteca. 
 
Les principals funcions d’aquest equip seran:  
 

• Obertura de la biblioteca i control de l’espai. 

• Registre dels alumnes i persones de la comunitat educativa que utilitzen 
l’espai. 

• En el cas que la biblioteca disposi d’ordinadors i es puguin utilitzar, 
control dels aparells. 

• Ordenació dels llibres de les prestatgeries. 

• Donar suport als usuaris en la recerca de llibres, per fer deures, 
impressions, escanejar... 

• Tancament del servei i de les portes del centre. 
 
 
Objectius. 
 

1. Obrir un recurs del centres educatiu fora de l’horari lectiu i posar-lo a 
l’abast de tota la comunitat educativa. 

2. Millorar la cohesió social i la qualitat de l’educació als barris. 
 

Temporalitat i horaris. 
 



La temporalitat del projecte de biblioteques obertes als barris s’inicia a 
l’octubre’19 fins al juny’20 (coincidint amb l’inici de la jornada intensiva). 
 
L’horari serà de dilluns a dijous de 16.30h a 18.30h.  
 
 
Continguts. 
 
La dinamització de l’espai consisteix en:  

- Donar suport als usuaris a l’hora de cercar un llibre, fer deures o fer 
recerques a l’ordinador. 

- Un cop al mes es durà a terme un taller/activitat per a donar a conèixer 
el servei a la comunitat educativa i al barri. Es poden aprofitar la 
celebració de diades o festes puntuals: Nadal, La Castanyada, 
Carnestoltes, Sant Jordi i l’arribada de l’estiu. 

 
 
Seguiment i avaluació. 
 
El projecte té un seguiment i una valoració continuada. Es fa un recull dels 
usuaris que utilitzen el servei i de les activitats que es van programant. 
Finalment, un cop acabat el curs s’elaborarà una memòria amb el recull de 
dades del projecte i es plantejarà la necessitat de donar continuïtat al projecte. 
 
 


