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COMPETÈNCIES

1. Conéixer l´estructura i funcionament d´una biblioteca escolar.
2. Saber gestionar i dinamitzar l´espai d´una biblioteca escolar.
3. Reflexionar sobre les possibilitats d´adquisició de documents bibliogràfics per a 

la biblioteca.
4. Organitzar la biblioteca escolar seguint les directrius universals de la CDU.
5. Crear plans de lectura adequats.

OBJECTIUS

1. Ser lector competent i amb capacitat per transmetre els valors de la lectura.
2. Ser usuari competent de biblioteques i dels recursos informatius en general.
3. Saber integrar la cerca d'informació i l'ús de la biblioteca (competències en informa-
ció) per part de l'alumnat en la pràctica docent.
4. Establir col·laboració amb biblioteques públiques.
5. Organitzar el funcionament de la biblioteca i dels seus serveis i de la seva dinàmica 
en el centre.
6. Seleccionar i adquirir nous recursos de documents en funció d'una política de col·lec-
ció.
7. Dissenyar, executar i avaluar el projecte de biblioteca.
9. Gestionar l'espai i el temps a la biblioteca.
10. Explicar-se correctament davant de públics diferents.
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CONTINGUTS

• Biblioteca escolar. Concepte i característiques.

• Bases per al funcionament de la biblioteca escolar.

• Projecte de biblioteca.

• Biblioteca, escola, dinamització i plans de lectura.

METODOLOGIA

 Presencial 60%
Exposició de la professora 10%
Pràctica d'aula (individual / grupal) 17% 
Exposicions de l’alumne: orals i multimèdia: 10%
Visites / conferències 3%

 No presencial 40%
Treball individual i en equip 30%

AVALUACIÓ

Al llarg dels 6 crèdits es demanar quatre activitats d’avaluació:

Dissenyar un Pla de Lectura per a Educació Infantil (2,5 punts).

Dissenyar i implementar quatre activitats en una Biblioteca. (2,5 punts).

Classificar material propi d’una Biblioteca Escolar seguint el CDU. (2,5 punts).

Dissenyar un Projecte de Biblioteca. (2,5 punts).

Les activitats es podran fer individulament o en grup de quatre persones.
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