
PINZELLADES
EXPERIÈNCIES DE CENTRES

3a Trobada pedagògica de bibl ioteques escolars de Catalunya

Programa bibl ioteca escolar "puntedu"



EXPERIÈNCIES
01.  Pla lector :  una e ina funcional  per a la integració social .  CEE Les

Aigües de Mataró.

02.  Camins i  Parel les  l ingüíst iques.  Inst i tut  Puig cargol  de Calonge.

03.  Una bibl ioteca part ic ipat iva de tots  i  per  a tots .  Escola Ramon

Castel l tort  i  Miralda d' Igualada.

04.  La bibl ioteca de l 'escola Ferrer ies ,  la  bibl ioteca de tots !  Escola

Ferrer ies de Tortosa.

05.  Construint  exper iències ,  fent  comunitat .  IE  Tr initat  Nova de

Barcelona.

06.Pensant en e ls  a l tres ,  fem pinya!  Escoles Germanes Bertomeu

de Mataró.

07.Les jornades l i teràr ies  a l 'escola  Escola Mas i  Perera de

Vi lafranca.

08.  Som com som, una maleta inc lus iva.  SE Val lès Occidental  VI .

09 .  La remodelació de l 'espai  de la bibl ioteca.  Escola Barcelona.



SOBRE LES
EXPERIÈNCIES...
Amb un pinzel l  i  una paleta podem experimentar i

plasmar en el  l lenç colors que ni  sabíem que

exist ien.  Amb els mateixos "pinzel ls" ,  cada un

d'aquests centres ha pintat  el  seu l lenç i  ha construït

la seva bibl ioteca en funció de les seves necessitats .

 

Totes les experiències que aquí  es presenten tenen

en comú que provenen de centres i  Serveis educat ius

que creuen en la potencial i tat  de la biblioteca

escolar com a element que afavoreix la cohesió

social i  la inclusió.



01. Pla lector: una eina
funcional per a la
integració social.

CENTRE D'EDUCACIÓ
ESPECIAL LES AIGÜES, DE
MATARÓ.

Pi lar Viana Górr iz ,  logopeda.
M. del  Mar reyes Hernández,  mestra i  coordinadora
de bibl ioteca.

PRESENTEN

https://blocs.xtec.cat/mediatecalesaigues/

WEB

https://blocs.xtec.cat/mediatecalesaigues/


 ALUMNAT

CONTEXT

Diversitat  d ’a lumnat amb necessitats i
capacitats molt  var iades.  Això obl iga a
tenir  present dins del  Pla lector
materia ls  tangibles,  S istemes
alternat ius i  Augmentat ius de la
comunicació (SAAC’S) ,  l lenguatge de
signes (que serveix de suport del
l lenguatge oral )  i  a l tres materia ls
ordinaris . PLEC: ON SOM

S'està fent la diagnosi  del  centre per poder elaborar el  document
que marqui  les l ín ies d ’escola al  voltant de la lectura.Es fan
diferents act iv i tats relacionades amb el  pla lector.
 
Dins el  projecte l ingüíst ic    es recul l  la  importància de la comunicació
i  de l ’accés a la lectura i  l ’escr iptura funcional  de l 'a lumnat com a
eina que faci l i ta l ’aprenentatge:  un aprenentatge per a la v ida i  per a
relacionar-se en altres àmbits di ferents a l ’escolar .



QUÈ REPRESENTA LA BIBLIOTECA PER
AL CENTRE?

La bibl ioteca del  centre té una trajectòr ia de més de 25 anys.  Al  l larg del  temps s ’han fet
di ferents accions adaptades al  moment.
La direcció del  centre sempre ha vet l lat  per trobar di ferents fórmules que integressin la BE
dins el  curr ículum d’una forma permanent i  transversal .
L ’ú l t ima evolució de la bibl ioteca s ’ha donat en els  últ ims 4 anys ja que es va acordar
incorporar les noves tendències pel  que fa a bibl ioteques escolars i ,  a  l ’hora,  canviar la  v is ió
i  e l  concepte que se'n tenia f ins al  moment.  És per això que se l i  va posar el  nom de
mediateca,  ja  que  permetia incorporar la idea de la bibl ioteca com a centre de recursos i  la
bibl ioteca 2.0.
Es va voler actual i tzar i  d inamitzar la bibl ioteca f ís ica i  la  pedagògica i  ofer ir  act iv i tats
establertes dins el  calendari  anual  de cada curs.
Un dels object ius és dinamitzar i  trebal lar  la  competència lectora.



QUINES ACCIONS SIGNIFICATIVES ES
FAN?

Bibl iopat i
Tal lers a part ir  d 'un eix transversal  de
centre 
Club de lectura c ient í f ic  que afavoreix el
trebal l  d ' invest igació
Formació d'usuaris
Autors a les aules
Concursos
Part ic ipació c iutadana dins del  Pla
d'entorn
Relació amb la bibl ioteca públ ica del  barr i
Servei  de préstec a les aules
Servei  d 'assessorament
Blog
Celebració de fest iv i tats

 



"En tant que escola d’educació especial, l’objectiu principal del
departament de comunicació és la d’enriquir al màxim les capacitats
psicolingüístiques dels alumnes per tal d’afavorir la comunicació i el

desenvolupament del pensament i la integració social.
En una societat altament dominada per les lletres, creiem que és molt
important adquirir un nivell bàsic de lectura que garanteixi la màxima

participació social. Per això, a banda d’utillitzar els sistemes ordinaris de
lectura i escriptura, també fem servir sistemes alternatius com els

pictogràfics (SPC-ARASAAC), fotos, objectes tangibles...
 

Només fent activitats que promoguin la lectura dins i fora del centre,
garantim la igualtat d’oportunitats dels nostres alumnes dins la societat
per trencar barreres de pensament entorn a nois i noies amb diferents

capacitats i necessitats."



02. Camins, el llibre
solidari i Parelles
Lingüístiques.

INSTITUT PUIG CARGOL DE
CALONGE

Anna Fuentes,  coordinadora de bibl ioteca.
Gemma Armengol ,  professora de Visual  i  p làst ica.

PRESENTEN

Parel les l ingüíst iques:  v ídeo.

WEB

http://bibl iotecapuigcargol .blogspot.com

https://drive.google.com/file/d/1l9i8R-0d515Wapn2883Se466dax_Xvbt/view
http://bibliotecapuigcargol.blogspot.com/


BIBLIOTECA

CONTEXT

S’organitzen act iv i tats com ara préstec de
l l ibres,  part ic ipació al  Premi Protagonista
Jove,  acte de presentació de Parel les
Lingüíst iques,  xerrades,  tr ia de part ic ipants
per al  Certamen de Lectura en Veu Alta ,
ta l lers de punts de l l ibre i  s ’ha impulsat la
part ic ipació a concursos com el  Ficc ions .

PUNTS FORTS
Gran af luència d'a lumnat durant les hores de pat i  i  una
alta part ic ipació a les act iv i tats que s ’organitzen des de la
bibl ioteca.
 
L ’a lumnat té la bibl ioteca com a referència per fer deures i
per estudiar ,  però també com a espai  on pot l legir  i
part ic ipar en act iv i tats l l igades a la lectura.
 
 



PARELLES LINGÜÍSTIQUES

In ic iat iva de centre.

 L ’act iv i tat  consisteix en 11 trobades

durant les quals aprenents i  voluntar is

conversen seguint les pautes d'un guió de

conversa per a cada sessió.  

Per ta l  de saber quines parel les/grups hi

ha es fa l ’acte de presentació a la

bibl ioteca.  En aquel l  moment els  a lumnes

descobreixen qui  seran les seves

parel les/grups durant l ’act iv i tat .

A la presentació hi  venen representants

del  Consorci ,  de l ’A juntament del  municipi ,

la  LIC externa i  la  directora.  Hi  intervenen

també la CLIC del  centre i  la  tutora d ’Aula

d’Acol l ida.



CAMINS, UN LLIBRE SOLIDARI



"Segurament, les biblioteques escolars ja fa temps que han deixat de ser
el que eren. Actualment, la seva funció no és només ser un espai per a

treballar i fer deures, sinó un espai que l’alumnat i el professorat
reconeixen com a seu i des d’on poden organitzar activitats i difondre-les
mitjançant el blog, sempre que tinguin a veure amb la lectura, els llibres,

la cultura...
A la nostra biblioteca tenim la idea de seguir amb el Premi Protagonista

Jove i aprofitar-lo per a crear un club de lectura i continuar aprofitant
l’espai per a rebre autors o per a presentar actes com el de les Parelles

Lingüístiques.
També tenim ganes de començar a fer activitats noves i de seguir

pensant en idees que puguin motivar els alumnes."



03. Una biblioteca
participativa de totes i
per a tots.

ESCOLA PARE RAMON
CASTELLTORT I MIRALDA
D'IGUALADA

Rosa Castany Mora.
Ester Garr iga Gabarró (directora) .

PRESENTEN

WEB

https://agora.xtec.cat/ceip-rcastel l tort/categoria/bibl ioteca/

https://agora.xtec.cat/ceip-rcastelltort/categoria/biblioteca/


EL PROJECTE

CONTEXT

La BE és un motor del  centre on una comissió de mestres,
l iderada per la coordinadora de la BE,    planif ica act iv i tats
per trebal lar  amb tot l 'a lumnat,  amb la f inal i tat  de   mi l lorar
aspectes com l ’expressió oral  i  escr i ta ,  la  comprensió oral
i  lectora,  l ’expressió corporal  (dramatitzacions) ,  la  cerca
d’ informació i  e l  gust per la lectura.  Aquestes act iv i tats
s ' inclouen a la Programació General  de Centre i  s 'avaluen a
la memòria Anual .
 

PUNTS FORTS

L'espai  de la BE es troba en un edif ic i  exter ior
però dins del  recinte escolar .  En horari  escolar la
ut i l i tzen els a lumnes de l 'escola.  Fora d'horari
lect iu també està oberta al  barr i ,  amb una
monitora contractada per l 'AMPA.
Les act iv i tats que es proposen des de la comissió
fomenten la relació,  la  convivència ,  la  part ic ipació
i  la  col · laboració de tota la comunitat  educat iva.
 



QUINES ACTIVITATS S'HI FAN?

HORA DEL CONTE
Un moment màgic que segueix tot  un protocol  per
crear expectació,  interès i  màxima atenció per part
de l ’a lumnat a part ir  d ’un t i te l la :  en Miquelet .
 

TEATRE LLEGIT:
Intervenen alumnes,  pares i  mares,  mestres. . .
 
LECTURA EN VEU ALTA DE CONTES CURTS:
El  centre es presenta cada curs al  certamen de
Lectura en veu alta.
 

SANT JORDI:  LECTURA DE POEMES,  MÚSICA I
IMATGES.
Alumnes voluntar is  de cada c lasse es preparen un
poema per fer un recita l .  
A lumnes de l ’escola que saben tocar di ferents
instruments es preparen peces per compart ir  amb
el  públ ic .
 
 



QUINES ACTIVITATS S'HI FAN?

CERCA D’ INFORMACIÓ

Jocs relacionats amb el  tema monogràf ic  del  curs

on les famíl ies part ic ipen amb els f i l ls  i  f i l les .

 A la BE hi  ha ordinadors per faci l i tar  la  cerca

d’ informació i  e ls  trebal ls  d ' invest igació.

 Préstecs de capses monotemàtiques a les aules

per afavorir  la  recerca quan es real i tzen trebal ls

o es plantegen di ferents projectes.

GUST PER LA LECTURA

Préstec personal

Espai  àudio

Capses de lectura per les aules

Ll ibres de   lectura social i tzada de primària

Ll ibreta del  lector

Espai  lector 

Materia l  de comprensió lectora



QUINES ACTIVITATS S'HI FAN?

DRAMATITZACIONS 
Presentació d'obres adaptades amb la
part ic ipació de les famí l ies.
 
CROSSSING BOOK
Intercanvi  de l l ibres entre tota la comunitat
educat iva.
 
ENIGMES

Proposta mensual  d 'un enigma relacionat

amb una àrea de coneixement .  Dir ig i t  a ls

alumnes i  a les famí l ies.

COMISSIÓ D'ALUMNES DE LA BE:
 

Alumnes voluntar is  de c ic le superior formen part  d 'una

comissió amb unes funcions especí f iques:  a juden els

companys a ser bons usuaris  de la BE,  a tr iar  lectures,

ordenen els l l ibres dels carros a les prestatgeries,  fan de

conta-contes. . .



"A la nostra biblioteca tothom hi és benvingut:

 tota la comunitat escolar hi està vinculada."



04. La biblioteca de
l'escola Ferreries, la
biblioteca de tots!

ESCOLA FERRERIES DE
TORTOSA.

Noèl ia Segura,  coordinadora de la BE i  tutora de 4t .
Alons Navarro,  coordinador de la BE i  tutor de 6è.

PRESENTEN

WEB

https://agora.xtec.cat/ceipferrer ies/bibl ioteca/

https://agora.xtec.cat/ceipferreries/biblioteca/


EL PROJECTE

CONTEXT

PUNTS FORTS
El  Pla Anual  de Centre referma l ’aposta per la bibl ioteca  com
a referent d ’escola.  E l  trebal l  mensual  en grup de la
comissió  i  tres membres de coordinació de bibl ioteca permet
construir  la  bibl ioteca entre tots i  totes i  assegura que
funcioni  en cas que hi  manqui a lgú.
Hi  ha molt  professorat impl icat ,  famí l ies voluntàr ies que
col · laboren en l ’endreça i  e ls  mateixos alumnes v iuen el  dia a
dia de la bibl ioteca com un fet  quotidià.

Impuls de l 'hàbit  lector amb act iv i tats
engrescadores.
Bibl ioteca com a espai  social  i
cultural .
Trebal l  en equip,  funcional i tat  i
part ic ipació.
Igualtat ,  cohesió i  inclusió.



QUINES ACTIVITATS S'HI FAN?

BIBLIOTECA OBERTA
 
Un parel l  de cops per setmana amb mestres
voluntar is .  Un moment de part ic ipació de les
famíl ies en les estones de lectura.
 

BIBLIOPATI :
 
Poden anar-hi  tots els  a lumnes de l ’escola.  Vol  ser
un moment c lau de gaudi  a la bibl ioteca.  Cal
destacar la fe ina del  professorat i  de l ’a lumnat de
6è,  tothom voluntar i .  Bibl iopat i  és un dels di ferents
moments per fer préstec,  que gest ionen els
ajudants de 6è.  
 
Aquest a lumnat esdevé un referent:  es preparen
animacions lectores amb t i te l les ,  expl iquen contes,
gest ionen préstec,  recomanen lectures i  a juden ala
cerca de temàtiques i  a ls  ordinadors.
 
 



MARATÓ DE LECTURA

Sant Jordi  és un dia molt  especial ,  tota la

comunitat  educat iva i  moltes ent i tats de la

ciutat  i  del  barr i  part ic ipen amb moltes

ganes i  esperen el  dia per venir  a l ’escola

Ferrer ies.  Durant aquest dia no es para de

l legir  ni  un sol  moment!

Pr imer es fa la inauguració of ic ia l  i  les

primeres lectures les fan les autoritats .  Es

l legeix s imultàniament en tres espais

diferents:  a lcadessa,  regidors,  inspecció

educat iva i  després altres ent i tats com ara

les bibl ioteques properes,  creu roja ,

consel l  comarcal ,  centres educat ius del

barr i…  i  sempre v inculat  amb la temàtica

del  curs.  

 



A la tarda és el  moment  de l ’entrega de

premis,  des de punts de l l ibre,  textos i

contes dig ita ls  f ins a pet i ts  poemes i

rodol ins.  També s ’entreguen els premis

d’usuaris  dist ingits  de bibl ioteca.  I

poster iorment,  és el  moment de trobar-

nos amb  amb els padrins de lectura i  les

famíl ies s 'afegeixen als  pet i ts  grups de

lectura que es van formant pel  pat i .  

A l ’hora del  menjador també s ’organitzen

lectures.  Durant   tot  e l  dia l ’AFA munta

una parada de l l ibres i  roses.  Hi  ha

berenar temàtic de Sant Jordi  .

Aquesta diada,  que cada any anem

mil lorant ,  la  fa possible tota la comunitat

educat iva,  mestres,  a lumnes,  famí l ies i

ent i tats .

 



"Per a nosaltres l’èxit de la biblioteca és assolir els tres objectius: la
funcionalitat (per a què servim?), la participació (tothom va a la biblioteca i
se sent bé, troba lectures, en busca, se sent escoltat i membre actiu) i un
punt vital, el treball en equip de coordinació i de comissió de biblioteca

(ens complementem i ens donem suport, i és la manera com a través de
l’equip tota la comunitat educativa arriba a la biblioteca)."



05. Construint experiències
fent comunitat

INSTITUT ESCOLA TRINITAT
NOVA

Joan Art igal ,  d irector
Agust í  Montardit ,  coordinador bibl ioteca escolar

PRESENTEN

WEB

https://agora.xtec.cat/ ietn/bibl ioteca/

https://agora.xtec.cat/ietn/biblioteca/


EL PROJECTE

CONTEXT

La bibl ioteca és part  d ’un projecte que,  més enl là d ’un centre educat iu,  és un espai  educat iu del  barr i .
Entenem la bibl ioteca com un dels centres neuràlgics del  centre i  com un equipament comunitar i  del  barr i .  
 
Aquest projecte està en un procés d ’ implementació que començarà a desenvolupar-se en plenitud   quan
culminin les obres de l ’espai  educat iu.  
 
La majoria de les nostres alumnes no tenen experiències ni  bagatge en el  nostre entorn l i terar i .  Tampoc són
usuaris de les bibl ioteques públ iques ni  de les ofertes culturals que es proposen a la c iutat .



QUINES ACTIVITATS S'HI FAN?

EXPOSICIONS BIBLIOGRÀFIQUES INTERACTIVES
 

Jocs,  descobertes i  reptes en espais comuns de
l ’escola.
Espais atract ius al  voltant dels l l ibres   amb objectes,
materia ls  i  e lements.
 
RACONS DE BIBLIOTECA
 
Es del imiten di ferents espais en una aula,  on
l 'a lumnat pugui  real i tzar de manera s imultània
diferents act iv i tats .

 
PROPOSTES LITERÀRIES ALS DIFERENTS CURSOS
 
Es fan propostes a part ir  de l l ibres.  A infant i l  tenen
un caràcter més dir ig i t  però sempre fomentant la
creat iv i tat .  A c ic le superior de pr imària i  a  l ’ESO les
propostes són més l l iures,  sempre amb la mediació
del  docent.
 
 
 



"El nostre objectiu principal és construir un espai compartit i d’acollida, on
el gaudi passi per sobre de l’exigència, on puguem desenvolupar
propostes obertes que esdevinguin experiències significatives. 

L’equip docent i comunitari hi són particeps."



06. Pensant en els altres,
fem pinya!

ESCOLA GERMANES
BERTOMEU DE MATARÓ

M. Àngels Sala Tarrés,  coordinadora BE
Anna Cast iblanque López ,  L IC.
Lourdes Torr ico Codony,  comissió bibl ioteca.

PRESENTEN

WEB

https://blocs.xtec.cat/ceipgermanesbertomeubibl ioteca/

https://blocs.xtec.cat/ceipgermanesbertomeubiblioteca/


BIBLIOTECA

CONTEXT

Centre públ ic  d ’educació infant i l  i  pr imària
situat en un barr i  de Mataró amb alt
percentatge d'a lumnat de diverses
procedències.
 
Bibl ioteca escolar completament integrada en
el  dia dia del  centre (ofereix serveis ,  organitza
act iv i tats ,  col · labora en els projectes
d’escola. . . )

PUNTS FORTS
La impl icació de l ’equip direct iu des de sempre.
La BE forma part  de la v ida de l ’escola.  
La BE disposa d'un projecte i  de pressupost .
La f igura de la coordinadora de bibl ioteca està
reconeguda en el  centre amb dedicació pràct icament
exclusiva.
La comissió de bibl ioteca amb funcions de co-
coordinació,  organització i  assessorament.

 
 



PROJECTES SANT JORDI

Cada curs la comissió de la bibl ioteca escolar

organitza i  coordina un projecte.

 

Hi  part ic ipen tots els  grups:  de P3 a 6è.

Es real i tza un projecte per curs escolar i  és

relaciona  amb un tema transversal .

Durada aproximada de  quatre mesos.

Impl ica di ferents àmbits ,  tutor ia ,  bibl ioteca,  aula

d ’  informàtica,  aula de c iències,  ta l lers de

plàst ica…

Comença amb un element motivador:  presentació,

carta,  v ídeo,  l l ibre…

Acaba amb un   producte f inal ,  l l ibre,  cd,

exposic ió,  representació, . . .

Aquest producte f inal  es dona a   conèixer a tota

la comunitat  educat iva amb una festa de c loenda

al  voltant de sant Jordi .

Es   fomenta la lectura de di ferents   t ipus de

textos tan impresos com digita ls .

E ls    projectes inclouen act iv i tats que impl iquen

invest igar ,  buscar informació,  seleccionar- la ,

processar- la   i    comunicar- la .



"La biblioteca escolar organitza i coordina activitats que tenen per
objectiu que l’alumnat progressi en llegir per aprendre i en la lectura a

través del coneixement de llibres i autors.
 La biblioteca es fa imprescindible  per   l’acostament de l’alumnat a  la

cultura, afavorint la cohesió social".



07. Les jornades literàries
a l’escola

ESCOLA MAS I PERERA DE
VILAFRANCA

Foix Ort iz  Mart í  ,  cap d ’estudis i  membre de la
comissió de bibl ioteca
Magda Salvadó Cabré,  mestra i  membre de la
comissió de bibl ioteca

PRESENTEN

WEB

https://masibibl ioteca.wordpress.com/

https://masibiblioteca.wordpress.com/


EL PROJECTE

CONTEXT

PUNTS FORTS

Més enl là del  suport  que fa la bibl ioteca per les tasques
pròpiament escolars (cerca d ’ informació,  préstec de l l ibres,
sessions per fomentar el   gust per la lectura,  di fusió de
novetats. . . )  es fan actv i tats per generar un ambient lector
amb la impl icació directa de l ’a lumnat.

Forma part  de la cultura de centre.
Dona accés a tot  l ’a lumnat a fer préstec
de documents.
Incorpora les famíl ies en act iv i tats amb
els f i l ls  i  f i l les.
És present en la v ida de l ’escola.



JORNADES LITERÀRIES

Durant el  pr imer tr imestre de cada curs escolar des
de la comissió de Bibl ioteca de l ’escola organitzem
una Jornada l i teràr ia un dissabte al  matí  que gira
entorn una temàtica concreta.  La Jornada està
oberta a tota la comunitat  educat iva.  
 

S ’ambienta la bibl ioteca amb la temàtica
escol l ida.
Tots els  grups c lasse fan act iv i tats del  gust per
la lectura  relacionades amb la Jornada
Literàr ia.
Es fa el  Bibl i tots (hora del  conte) .
Ambientació de l ’escola amb frases l i teràr ies.
Tal ler  de social i tzació i  a l fabet i tzació de
famíl ies 

 
Durant la Jornada Literàr ia es real i tzen 10 o 11
act iv i tats l i teràr ies pels infants i  famí l ies.



ALTRES ACTIVITATS

Hores del  conte expl icades pel  ta l ler  de
social i tzació i  a l fabet i tzació de famíl ies.

 
Lectura de rodol ins i  poesies per part  d ’a lumnes.

 
Hores del  conte expl icades per alumnes de
l ’escola.

 
Hores del  conte expl icades per famíl ies i
exalumnes de l ’escola.

 
Teatre a càrrec dels a lumnes de 6è.

 
Tal ler  de manual i tats .

 
Hora del  conte en amazic .

 
Presentació de l l ibres.

 
Exposic ió de dibuixos d ’a lumnes.

 
Pr imavera cultural :  moltes act iv i tats sota una
temàtica (aquest any aniversar i  de la publ icació 
d ’E l  l l ibre de la selva) .



"(...) sempre s’ha cregut amb la funció compensadora de la biblioteca
escolar, amb el poder dels llibres, dels ambients lectors, d’aquest espai

acollidor i font de cultura. Molta part del nostre alumnat no tenia, ni té un
fons de llibres a casa, ni té la possibilitat d’adquirir-ne amb facilitat."



08. Som com som: una
maleta inclusiva

SE VALLÈS OCCIDENTAL VI –
MONTCADA

Marta Boadel la ,  assessora LIC
Sara Ortega,  psicopedagoga EAP
Laia Tal ló ,  CRP.

PRESENTEN

WEB

https://serveiseducat ius.xtec.cat/val lesoccidental6/po
rtada/maleta-de- la- inclusio/

I l · lustració de Monstre Rosa  d 'Olga de Dios

https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental6/portada/maleta-de-la-inclusio/


https://serveiseducatius.xtec.cat/vallesoccidental6/portada/maleta-de-la-inclusio/


09. La remodelació de
l’espai de la biblioteca

ESCOLA BARCELONA
 
CENTRE D’HIGIENE MENTAL
DE LES CORTS 

WEB

https://bibl iotecaescolabarcelona.blogspot.com/

http://www.grupchmsm.com/chmcorts/

https://bibliotecaescolabarcelona.blogspot.com/
http://www.grupchmsm.com/chmcorts/


EL PROJECTE

Projecte de renovació de la bibl ioteca.  E l  Centre d ’Higiene Mental  de Les Corts ens ajuda en
aquesta tasca amb la impl icació de l ’a lumnat.  Fa uns dies van recic lar ,  pol ir  i  p intar els  prestatges.

https://agora.xtec.cat/escolabarcelona/portada/la-btv-visita-la-remodelacio-de-lespai-de-ela-biblioteca/
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