
UNA INICIATIVA DE L’AMPA/AFA de...

 Quina necessitat havíem detectat?

INS Premià de Mar (Premià de Mar)

Tots ho sabem: les biblioteques escolars són molt més que espais amb llibres: 
són, també, espais d'aprenentatge, de socialització i d’accés a la cultura; espais 
que afavoreixen l'equitat i la igualtat d'oportunitats als alumnes.



Amb la desaparició de la figura de bibliotecari als Instituts - atesa la desaparició 
de nomenaments de professionals específics, i la necessitat que aquesta tasca 
l’hagi de fer personal docent-, des de l’AFA vam detectar una degradació de 
l'espai físic de l'antiga biblioteca. I per nosaltres, aquest és un problema molt 
important: la biblioteca és un espai fonamental, al qual cal donar sempre molt 
valor. 




2. Descripció de la iniciativa:

Amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Durant el curs 2020/2021 es va posar en marxa la nova biblioteca a l'INS Premià de 
Mar. Les tres accions principals que vam portar a terme van ser: la rehabilitació de 
l'antic espai, l'adquisició de material i la contractació d'una bibliotecària. 
L'objectiu va ser, des d’un primer moment,  impulsar i dinamitzar la biblioteca 
com a centre de suport a l'aprenentatge i de promoció a la lectura.



L'AFA s'ha fet càrrec íntegrament del sou de la bibliotecària, amb un contracte de 
4 hores el primer any, i 6 hores del segon any. A més, ha comprat diverses 
partides de llibres. Si bé l'AFA té un fons que permet afrontar aquesta despesa, és 
ben cert que ha suposat el 80% dels ingressos per quotes de socis. Per això, 
estem en contacte amb l'Ajuntament per aconseguir un cofinançament que 
garanteixi la continuïtat a llarg terme.


GESTIÓ DE LA


BIBLIOTECA

Per la seva banda, el centre ha habilitat l'aula, l'ha pintat, 
posat mobiliari, cortines i equipament informàtic; i 
l'Ajuntament ha aportat partides de llibres.



La tria d'aquests llibres l’ha fet la bibliotecària, a partir de 
reunions amb els coordinadors docents de diversos cicles.

participar.



1



3. Els principals resultats aconseguits:

Els resultats han estat diversos i molt positius: d’una banda, es porten a terme 
diverses activitats relacionades amb la lectura, dinamitzades per la bibliotecària. 
D’altra banda, es treballa, amb els tutors de cicle, l'aprofitament del fons 
bibliogràfic en els treballs de síntesi de l’alumnat. A més, s’han organitzat tallers 
adreçats a l’alumnat de Batxillerat que preparava el Treball de Recerca.



D’altra banda, s'ha treballat conjuntament amb el professorat en el disseny i 
l’execució de diverses activitats. I s'ha pogut obrir l'espai durant les hores del pati, 
amb dos objectius: acollir aquell alumnat que necessita un espai tranquil on 
treballar o llegir en aquesta franja horària, i facilitar l'accés al catàleg i al servei de 
préstec domiciliari.



També s'han realitzat diverses jornades temàtiques, en què la bibliotecària ha 
seleccionat una bibliografia al voltant d'un eix, muntant una exposició.



I, el més important de tot: s'ha aconseguit que l'alumnat valori i gaudeixi de 
l'espai, amb un alt volum de préstecs.
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