
Totes som lectores, totes som bibliotecàries

1- El centre, comunitat de lectura

Com sabeu, l’Institut Creu de Saba no té una biblioteca en un lloc precís sinó que més aviat tot l’edifici

del  centre  fa  de  biblioteca i  es  veuen  llibres  per  tot  arreu,  com  es  pot  comprovar  al  BOOK
CROSSING DELS PASSADISSOS,  també al  vestíbul,  mediateca  i  biblioteques  d’aula. Això
implica també que  l’alumnat i professorat del centre formen una  comunitat de lectores i lectors, que
comparteixen un fons de llibres públic que s’administra de manera solidària i col·lectiva.

2- Administració compartida de la biblioteca

Per fer el seguiment d’aquesta quantitat important de llibres (ja s’ha esmentat que només a LEGILAND
hi ha un fons de 960 exemplars sense comptar les biblioteques d’aula),  és necessari  tenir  un control
estricte: fer visible l’oferta de cada llibre, saber la seva ubicació o qui l’està llegint, registrar el préstec i la
seva devolució, registrar incidències, etc. Aquesta feina també la fem de manera solidària i col·lectiva,
entre alumnat i professorat. Així, amb una petita aportació de cadascú contribuirem a conservar i difondre
aquest patrimoni de llibres i de cultura que és de totes i tots.

3- Com ho farem?

L’objectiu d’aquesta activitat és explicar com participa l’alumnat en aquest procés de control bibliotecari,
que comença en el moment en que rebem el préstec del llibre i acaba quan l’haguem de tornar. Els
passos a seguir són els següents:

1. Entrem a la  GRAELLA DE PETICIÓ DE LLIBRES  ,   on veurem totes les peticions de
préstec que s’han fet, actualitzades i ordenades per grups-classe, amb aquesta estructura:

2. Busquem el registre de la nostra petició i comprovem si ha quedat correctament registrada. 
Si ens han donat el llibre, ha d’estar marcat en color VERD. A continuació es poden veure el 
significat dels colors.
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https://prezi.com/view/3o4HAJloxUpxHXCfzEDR/
https://prezi.com/view/3o4HAJloxUpxHXCfzEDR/
https://forms.gle/ZciX6Sp9manMv2w39


3. Si detectem alguna errada (per exemple que el llibre consta en espera i ja el tenim, l’hem tornat i
no consta, etc) comuniquem-la immediatament a la professora o professor del grup perquè ho
corregeixi (tot el professorat de projectes pot editar la graella directament).

4. Si hem tornat un llibre i  volem fer una segona petició,  es pot fer directament a través del

FORMULARI DE PETICIÓ DE LLIBRES i  veureu que queda reflectida a la mateixa
graella. Poseu-vos d’acord amb el professorat per fer segones peticions.

5. El retorn del llibre, quan arribi el moment, s’ha de fer directament al professorat, no poseu el
llibre directament al prestatge original a no ser que rebeu instruccions precises de fer-ho.

4- Registre de la biblioteca d’aula

A banda del seguiment i control dels llibres de préstec Legiland, també
farem el registre de la biblioteca d’aula, si en teniu, que disposa de llibres
que no es troben a la plataforma i per tant no es poden demanar encara. Ho
farem de la forma següent:

1. Es nomenen dos alumnes responsables de la biblioteca d’aula, que
poden ser la delegada i delegat o alumnat voluntari amb el vist i
plau del  professorat.  La seva funció serà l’ordenació i  transport
intern dels llibres per l’aula (norma COVID).

2. Aquests/es  responsables  compten  els  llibres  i  els  reparteixen  a
parts iguals entre la resta d’alumnat de la classe.

3. Cada alumne/a entra els llibres que li han donat al  REGISTRE
DE BIBLIOTEQUES D’AULA.

4. Quan acaba el procés, els/les responsables recullen els llibres i els
col·loquen a la prestatgeria per ordre alfabètic de títols de llibre.

https://forms.gle/F2o4v9NHetT7uDxH6
https://forms.gle/F2o4v9NHetT7uDxH6
https://forms.gle/ZciX6Sp9manMv2w39
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