
SERVEI DE
BIBLIOTECA
Us informem que al llarg del curs 19-20 i 20-21, s’ha realitzat una profunda

transformació de l’espai de la Biblioteca de l’escola, que s’ha anat adequant a les

necessitats del segle XXI. Des de l’escola, pensem que la Biblioteca segueix

essent un espai educatiu i de creixement personal en l’estudi que val la pena

d’estimular i posar en valor. 

Avui per avui, la nostra Biblioteca disposa d’un banc de llibres de literatura

infantil i juvenil destinat al préstec (1.400 llibres aproximadament), centenars de

volums de consulta (que s’han actualitzat), l'arxiu de recerques de Batxillerat (180

treballs aproximadament) i accés a Internet. 
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S’ha habilitat un espai

específic pels llibres

destinats al préstec. Aquests

llibres estan classificats per

edats i els alumnes els poden

treure de la Biblioteca (a

través del préstec) i endur-

se’ls a casa per llegir-los

durant un mes. 

El préstec del curs 20-21 està destinat

als alumnes de cicle mitjà de Primària

(3r-4t). Progressivament s’anirà obrint

a altres cursos i etapes. De 5h a 6h de

la tarda, cada dia de la setmana

(menys el dimecres), els alumnes

podran entrar a la biblioteca, escollir

un llibre i endur-se’l a casa amb

l’objectiu de fer gust per la lectura. Per

accedir-hi hauran d’anar acompanyats

d’una persona adulta, la primera

vegada que hi accedeixin.

Els llibres que surtin de la

Biblioteca quedaran

registrats telemàticament i

s’hauran de retornar passat

un mes com a màxim. 

Els alumnes que es demorin seran

avisats a través del seu tutor/a. El

servei de biblioteca enviarà un correu

al tutor demanant que els faci un

recordatori.

En el moment d’escollir i de retornar

els llibres hi ha una dinàmica

organitzada entorn del fenomen

booktubers. 
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https://youtu.be/dJpDapngz6g
https://youtu.be/_AeX44SgJJo


Un grup de becaris (alumnes de

Batxillerat) donen suport a tasques

acadèmiques: deures, estudi o consulta.

Aquest servei funciona cada dia de la

setmana de 5h a 6,15h de la tarda i va

dirigit a alumnes de 3r de primària fins

a 2n BAT. 

Per accedir-hi cal l’autorització del

tutor/a i complir les normes bàsiques

que demana el servei.

Suport acadèmic

La biblioteca destina un espai a l’arxiu

de treballs de recerca de Batxillerat

que han obtingut puntuació 10. Els

alumnes de Batxillerat poden utilitzar

l’espai i consultar les recerques com a

font d’informació. També, des de l’any

2015, existeix una publicació digital

dels millors treballs de recerca

realitzats en les Escoles Vedruna de

Catalunya. S’actualitza cada curs

acadèmic.

Arxiu de treballs de
recerca de batxillerat

ALTRES SERVEIS

Cas que algunes famílies, per les raons que considereu oportunes, vulgueu fer donació a
l’escola de llibres de lectura de qualsevol edat, sapigueu que seran ben rebuts. Només
demanem que els porteu a l’escola i que estiguin en bon estat. Els podeu deixar a la
porteria del carrer santa Joaquima. Des del Servei de Biblioteca, es classificaran per edats i
es posaran al servei de préstec. 

Donacions de llibres

CONSULTAL'S
AQUÍ

 

http://documentacio.vedrunacatalunya.cat/recerques/

