
PROJECTE DE 

BIBLIOTECA 
ESCOLA LOLA ANGLADA 

TIANA 
2014-2018 

 

“Un lloc de lectura i aprenentatge” 

 



Justificació  

Importància de la lectura 

+  

Fer bons lectors  

+ 

Espai atractiu 

=  

Renovació i reorganització de la 

biblioteca  



Idees  
1.- Convertir-la en un petit centre de recursos 
pels alumnes i els mestres: 

– Ambients diferenciats.  

– Formació, informació, jocs. 

 

 

2.- Obrir la biblioteca al poble fora de l’horari 
escolar. 



Debilitats 

• Espai poc acollidor. 

• Llibres vells, fets malbé o no adients al nostre 
alumnat. 

 

 



Oportunitats 

• Recolzament i col·laboració al projecte de: 

Alumnat 

Claustre 

AMPA 

Ajuntament 

Altres entitats 

 

    GRÀCIES A TOTS 

 

 

 



Amenaces!!!! 

DESPESES 

                          2014-2015 2015-2016 

Concepte Import 

Facilmobel (mobiliari 

biblioteca),  

10.968€ 

Hermex (mobiliari 

Infantil),  

3.681,14€ 

Llibres d’Infantil i 
Primària 

3.254€ 1.145€ 

Pintura de la 
biblioteca 

800€ 

Ordinadors i 
tablets 

3.058€ 

Total 18.703,14€ 4.203€ 

Sufragat per l’escola, l’AMPA, l’Ajuntament de Tiana i la Fundació La Caixa 



Temporització 2014-2015 
  • Desmuntar, pintar, buidar, muntar i....... 

 



i... primera satisfacció 



Temporització 2015-2016 
• Classificar i folrar els llibres, ús de l’espai en horari escolar i ..... 

 



i... segona satisfacció 

INAUGURACIÓ 



       Que va coincidir amb els Jocs Florals per la diada de St Jordi  
 21-04-16 



Temporització 2016-2017 

Mantenim les mateixes ganes i il·lusió que el 
primer dia. A més, ens enriquim amb 
l’entusiasme de tot aquell que col·labora amb el 
nostre projecte i d’aquells que en fan ús, ja sigui 
en horari escolar com extraescolar. 

 

Seguim endavant!!! 
 

 



2014-2018 

• Ús tradicional com a biblioteca de centre. 

• Ús com a petit centre de recursos. 

• Ús de la biblioteca en horari d’esbarjo. 

• Obertura al municipi. 

• Tallers, conferències, conte contes, 
exposicions... 

• Mantenir actualitzat el fons i el material 
didàctic. 

• Noves tecnologies 

• ... 

 

 



Llegir és viure molt més i molt millor! Llegir no 
omple el meu temps, llegir omple i afegeix valor 
a la meva vida. 

 
Emili Teixidor 

 


