PLA D’ACCIÓ 2017
Biblioteca Can Baratau (Tiana)

1. QUÈ VOLEM FER DURANT EL 2017
En el Pla d’acció per al 2017 presenta les línies de treball que es
desenvoluparan durant l’any en curs i que se centraran en 5 grans línies:

L1 - Foment de la lectura i promoció de la biblioteca
L2 - Suport a la formació permanent i a l’autoaprenentatge
L3 – Millora de l’accés a la col·lecció i als espais
L4 – Difusió i estratègies de comunicació
L5 – Treball en xarxa i cooperació amb el municipi

2. CONCRETEM…
L1

Foment de la lectura i promoció de la biblioteca

Consolidar una programació de foment
lector estable i de qualitat per a públic
familiar combinant recursos
professionals especialitzats i voluntariat

Realitzar una programació de foment lector
estable i de qualitat per a públic adult
• Les activitats de foment lector que proposarem són:

• Les activitats de foment lector que proposarem són:
Hores del conte, Laboratoris de lectura, Nascuts per
llegir, Culdolla, Superlector i Story Time.
La periodicitat de les activitats anirà lligada al
pressupost de la biblioteca.

Club de lectura, Lletres en viu, Club du livre,
Narracions vivencials, Biblioteques amb DO i
presentacions de llibres d’autors locals.

2. CONCRETEM…
L1

Foment de la lectura i promoció de la biblioteca

Reforçar la col·laboració amb els centres
educatius per treballar conjuntament en el
foments lector
• Completarem el catàleg de maletes viatgeres amb
llibres de Lectura fàcil i temàtiques per a les
escoles bressol.
• Activitats de foment lector a l’escola bressol
(semestralment)
• Adquisició de les lectures obligatòries i ús de
l’ebiblio per aquestes lectures
• Participació amb la Mostra literària del Maresme

Potenciar la dinamització lectora i
l’expectativa de l’usuari respecte el fons
i les novetats mensuals
•
•
•
•

Aparadors culturals
Exposicions temàtiques del fons d’infantil
Creació del “Repte del mes”
Guies de recursos bimensuals pel Racó de pares i
mares.

2. CONCRETEM…
•
L2

Suport a la formació permanent i a l’autoaprenentatge

Fer la biblioteca més inclusiva amb fons
més adaptats a les necessitats dels
usuaris amb necessitats educatives
especials

Potenciar la col·laboració amb els centres
educatius

• Crear una zona a llibres d’inclusió social (braille,
lectura fàcil, pictogrames...)
• Retolar la sala infantil amb pictogrames (destinat a
usuaris amb discapacitats intel·lectuals)
• Difusió dels llibres digitals i àudio-llobres

• Renovar el catàleg d’oferta de formació per les
escoles
• Oferir formació per a tots els cursos d’infantil i
primària
• Col·laborar amb el Programa de diversificació
curricular de l’Institut.
• Elaborar 2 guies de llibres recomanats per l’estiu

2. CONCRETEM…
•
L3

Millora l’accés a la col·lecció i als espais

Crear un espai multimèdia infantil per
millorar l’accés al fons i fer-lo més
atractiu
•
•

Crear un espai audiovisual a la sala infantil i
millorar-ne l’accessibilitat.
Difondre novetats audiovisuals infantils i activitats
musicals que es facin dins del municipi.

Millorar els espais existents i afavorir nous
usos

• Utilitzar la sala d’actes com a sala de treball en grup
• Reorganitzar la sala infantil per facilitar la mobilitat i
poder exposar les novetats.
• Vincular amb imatges la sala infantil amb el Gènius.

2. CONCRETEM…
•
L3

•
•
•

Millora l’accés a la col·lecció i als espais

Millorar el fons de la secció de Petits
lectors

Redefinir els centres d’interès

Definir els criteris del llibres inclosos dins dels
Petits Lectors (PL)
Esporgar contes de I*
Equilibrar el fons infantil (en llengua, en
temàtica...)

• Reubicar el CI Buscar feina i dinamitzar-lo aprofitant
la informació publicada a la Biblioteca Virtual
(prestatge de Món laboral).
• Reubicar i dinamitzar el Racó del mestre

2. CONCRETEM…
•
L3

Millora l’accés a la col·lecció i als espais

Millorar l’accés a la col·lecció local i als
espais

•
•
•
•
•

Crear un document de Política de la col·lecció
local
Crear i digitalitzar dossiers temàtics
Passar els VHS de fons local a sistemes digitals.
Participar en el projecte Trencadís amb alguna de
les revistes locals de Tiana
Participar en el grup de treball de Col·lecció local
que existeix al Maresme.

2. CONCRETEM…
•
L4

Difusió i estratègies de comunicació

Redefinir la difusió en paper d’acord
amb el manual d’estil de la biblioteca

Potenciar la difusió dels serveis i
recursos de la biblioteca a través de la
Ràdio local i de la Plataforma de
comunicació “La Local”

• Crear nous models de guies de lectura dels clubs
de lectura i de les agendes mensuals (en paper).
• Elaborar tríptics per serveis específics.

• Crear un nou espai per difondre notícies locals
• Aportar informació constant a La Local per donar
visibilitat a les activitats de foment lector que es fan
des de la biblioteca.

2. CONCRETEM…
•
L5

Treball en xarxa i cooperació amb el municipi

Col·laborar en projectes municipals
relacionats amb el foment lector i la
cultura en general
• Col·laborar amb activitats culturals del municipi:
Tiana negra, Sant Jordi, Mostra literària, Àvies de
conte, Narracions vivencials, Dia de la dona,
Setmana de la mobilitat sostenible, setmana de la
prevenció de residus, i dia mundial del medi
ambient.

3. CONCLUSIONS
Aquestes accions s’aniran desenvolupant al llarg del 2017, i s’aniran
avaluant de forma periòdica.
Els resultats finals de les accions, seran analitzades amb profunditat
a la Memòria del 2017 que es farà durant el primer trimestre del 2018.
La biblioteca pública treballa pel ciutadà i sempre ha de ser el seu
primer objectiu, és per això que tots els comentaris, queixes i
suggeriments sobre les accions dutes a terme, són ben rebudes i
analitzades per l’equip de treball de la biblioteca.
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biblioteca.tianat.cat
@bibtiana

