
 
 

                  Programa cofinançat pel Ministeri d’Educació 
Conveni de col·laboració per a la millora de les biblioteques dels centres educatius 

LA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR. ABIES 2 
 
Modalitat: curs               Activitat: 540414                        Esdeveniment: 10439 

 
Durada: 20 hores  Lloc: CEP Menorca (Maó)  Places: mínim 5 màxim 30 
 

Destinataris: docents d’educació infantil, primària i secundària.  
 
Objectius: 
 Conèixer els processos de catalogació i de gestió de préstec bibliogràfic. 
 Organitzar i gestionar el fons documental de la biblioteca aplicant 

estàndards internacionals.  
 Conèixer la terminologia bàsica d’Abies i les funcions que ha de realitzar el 

responsable de la biblioteca escolar amb el maneig del programa. 

 Saber realitzar el procés complet del dia a dia de la biblioteca en l’ús de 
l’Abies. 

 
Continguts: 
 El circuit del document: selecció, fons documental, adquisició, 

segellament, registre, catalogació.  
 Gestió informatitzada de la biblioteca escolar.  
 Principis bàsics de catalogació. 

 Procés de catalogació i gestió de préstecs automatitzats.  
 Instal·lació d’Abies 2, actualitzacions i configuració.  
 Captura de registres bibliogràfics mitjançant Internet. 

 

SESSIONS 

Núm. Data Hora Lloc Ponent de l’activitat 

1 25/10/2010 16 a 20h 

CEP d’Menorca 

Llorenç Homar 
2 26/10/2010 16 a 20h 

3 4/11/2010 16 a 20h 

Fernando Pérez 4 5/11/2010 16 a 20h 

5 6/11/2010 9.30 a 13.30h 

 
Coordinadora: Carme Calviño, cap del Servei d’Ordenació Educativa. Telèfon: 
971 17 75 05. Correu: ccalvino@dgadmedu.caib.es.  

mailto:ccalvino@dgadmedu.caib.es
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Condicions de la certificació: 
Per optar a la certificació, l’assistència dels participants ha de ser, com a 
mínim, del 80% de la durada de l’activitat (BOIB núm. 8 de dia 17/10/02, 
ordre del 2 de gener del 2002). 
 
Inscripcions i selecció de participants: 
La inscripció s’ha de realitzar a través del portal del personal, 
http://portaldelpersonal.caib.es (formació del professorat/sol·licitud de cursos/CEP 

de Menorca/inscriu-te) fins dia 17 d’octubre. Si ja heu fet alguna inscripció a 
través del portal del personal, convé que repassau la informació guardada.  
Dia 19 d’octubre es publicarà la llista dels admesos/es. Cal confirmar 
l’assistència al Portal del Personal (formació del professorat/confirma cursos) fins 
dia 21 d’octubre. La no confirmació implica la pèrdua de la plaça.  
 
Publicació de les llistes d’admesos/es 19/10/2010 
Confirmació del 19/10/2010 fins el 21/10/2010 

 

http://portaldelpersonal.caib.es/

