
                              

LA BIBLIOTECA ESCOLAR: ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

Modalitat: Curs  Durada: 30 hores                Crèdits: 3
Clau: Q – 077 Activ 540258   Event 3995                Places : 30

ADREÇAT A: Professorat de tots els nivells

OBJECTIUS:
• Reconèixer les característiques i les funcions de la biblioteca escolar dintre del context 

de l’escola, com a part integrada del seu procés d’ensenyança i aprenentatge.
• Organitzar i gestionar el fons de la biblioteca aplicant estàndards internacionals.
• Analitzar la terminologia bàsica i instruments d’Abies.
• Conèixer les principals fonts d’informació relacionades amb la biblioteca: bases de 

dades, catàlegs, portals educatius, etc.

ESTRUCTURA, CONTINGUTS I TEMPORITZACIÓ:

Calendari Horari Continguts Ponent

8 de març 16’30 a 20’30 La biblioteca escolar: Concepte, tipologia i serveis
La integració de la biblioteca en la vida pedagògica del centre

El responsable de la biblioteca : funcions

Cristina 
Bellver

10 de març 16’30  a 20’30 Organització i gestió del fons documental de la biblioteca escolar 
Selecció, adquisició, segellament, registre i catalogació

Cristina 
Bellver

14 de març 16’30  a 20’30 Gestió informatitzada de la biblioteca escolar:
Introducció al programa ABIES 2

Fernando 
Pérez

15 de març 16’30  a 20’30 Procés de catalogació i gestió de préstecs automatitzats Fernando 
Pérez

16 de març 16’30  a 20’30 Captura de registres bibliogràfics mitjançant Internet (Ariadna)
Els nous projectes: AbiesWeb i LibrAE

Fernando 
Pérez

29 de març 16’30  a 20’30 Naturalesa i objectius de l’anàlisi documental.
 Principis bàsics de catalogació. Objectius i funcions del catàleg

Cristina 
Bellver

31 de març 16’30  a 20’30 Les fonts d’informació a Internet
El paper del nou bibliotecari com a professional de la formació

Cristina 
Bellver

12 d’abril 17 a 19 Presentació d’una aplicació didàctica Assistents
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METODOLOGIA: Reflexiva,  teòrica , pràctica  i participativa .

PONENTS:
Cristina Bellver
Cap de Secció  de Material Didàctic de la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat.
Responsable del Servei de Recursos Didàctics.
Mestra d’Educació Infantil,  Primària i Pedagogia Terapèutica.
Llicenciada en Documentació.
Fernando Pérez
Expert Universitari: “Internet i aplicacions”. 
Responsable del centre d’atenció ABIES de la Junta d’Andalusia. 
Instructor Cisco Networking Academy.
Catedràtic d’Informàtica, IES Francisco Romero Vargas, Cádiz.

INSCRIPCIONS: Fins dia  17 de febrer
• Accedint al Portal del Personal https://www.caib.es/pfunciona/ (personal docent / formació del  

professorat / sol·licitud de cursos / CEP de Palma / Inscriu-te) fins dia 17 de febrer.
• Podreu consultar si esteu admesos a l’apartat de Sol·licitud de cursos del Portal del Personal  , a 

partir  de  dia  21 de  febrer.  Cal  confirmar  l’assistència  o  renúncia  al  portal  del  personal 
https://www.caib.es/pfunciona/ (personal docent / formació del professorat / confirma cursos) 
fins dia 24 de febrer. La no confirmació implica la pèrdua de la plaça. 

CRITERIS DE  SELECCIÓ: 
 Professorat que formi part del equip o comissió de biblioteca del seu centre aquest curs.
 Professorat de centres que varen participar a la Convocatòria de projectes de biblioteca
  escolar i foment de la lectura en el curs 2009/2010.
 Professorat que ha assistit a les I i/o II Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears.
 Els criteris  de selecció s’han de fer  constar a l’apartat d’observacions del formulari 
d’inscripció.
 En igualtat de condicions es procedirà a un sorteig per a la selecció dels participants.

CONDICIONS DE CERTIFICACIÓ:
• Per optar a la  certificació, l’assistència ha d’arribar, com a mínim, al 80% de la duració de 

l’activitat (BOIB núm. 8-17/01/02 Ordre del 2 de gener) i s’ha de participar activament a les 
activitats proposades durant el curs.

• Dur a terme una aplicació a la biblioteca del centre relacionada amb el curs, intercanviar 
experiències i posar-les en comú a la sessió final.

COORDINACIÓ:
Carme Frau Lladó, assessora del CEP de Palma (cfrau@ceppalma.es)
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