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SERVEI  DE  BIBLIOTECA ESCOLAR  C.E.I.P  FEDERICO  GARCÍA
LORCA DE VALÈNCIA:  ANIMACIÓ LECTORA I HORARI AMPLIAT
DE BIBLIOTECA

1. INTRODUCCIÓ 

El C.E.I.P. Federico García Lorca, compta amb una biblioteca en les seues instal·lacions que és
utilitzada de manera intensiva tant pel centre com per l'Associació de Mares i Pares del mateix. 

El servei de biblioteca escolar s'ofereix dins i fora de l'horari lectiu. 

La biblioteca escolar  está  actualment  considerada com un recurs al  servei  del  currículum i  del
projecte educatiu del centre i concebuda com un espai dinàmic de treball i aprenentatge en el qual
els recursos i serveis d'informació compleixen un paper primordial en el procés d'ensenyament i
aprenentatge i en el desenvolupament de les competències bàsiques de l'alumnat. 

L'objecte del present document és exposar l'ús que es fa de la mateixa i els recursos necessaris per
al mateix. 

2. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

La  bibioteca  del  centre  es  troba  al  costat  de  l'accés  principal,  i  compta  amb  una  entrada
independent. Té una superfície aproximada de 50 m2 i un aforament de 25 persones. 

Disposa   volums  compostos  tant  d'obres  divulgatives  i  de  consulta  com de  narrativa  infantil  i
juvenil. L'idioma dels mateixos és principalment valencià i castellà, existint  també una quantitat
significativa d'exemplars en llengua anglesa i, en menor mesura, en francès. 

En la biblitoteca es troben instal·lats 4 PCs amb accés a internet d'ús lliure i supervisat. 

3. SERVEI DE BIBLIOTECA

Com s'han indicat, la biblioteca dóna servei tant durant com una vegada finalitzat l'horari escolar.
En tots dos cas es disposa d'una perdona dedicada en exclusiva a la mateixa, finançada per l'AMPA
del centre. 
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3.1 Ús de la bibioteca en horari escolar (Animació Lectora) :

El centre compta amb Pla de Foment de la Lectura que té com a objecte el promoure l'hàbit lector
entre els alumnes. Com a part de les activitats contemplades en el mateix es troben les visites 

setmanals a la biblioteca d'una hora de durada, en grups reduïts (Animació Lectora) . Depenent de
l'edat  dels assistents, la persona a càrrec de la biblioteca duu a terme les següents activitats:

- la lectura en veu alta d'un llibre
- dramatització amb els assistents
- lectures conjuntes dinamitzades
- “llibre-forum” 

3.2 Horari ampliat de biblioteca:

L'horari  escolar  del  CEIP Federico  García  Lorca  finalitza  a  les  16.30h de  dilluns  a  divendres,
d'octubre a maig. La biblioteca es troba oberta i accessible al públic de 16.30 a 17.30h de dilluns a
dijous durant estos mesos. 

Durant aqueix horari es troba present en tot moment la persona encarregada i les seues funcions
són: 

- supervisió dels alumnes
- recolzament per a la realització de tasques de reforç a casa (deures)
- gestió del servei de préstec de llibres
- tasques operatives (revisió i actualització del catàleg, organització del recinte etc...)
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4. RECURSOS NECESSARIS 

El principal recurs requerit per la biblioteca del centre és la persona encarregada de la mateixa, o
bibliotecari/a. 

Aquesta persona té la següent dedicació exclusiva: 

- 6 hores setmanals d'animació lectora, en horari de 3 a 4:30 de dilluns a dijous. 

- 4 hores de biblioteca setmanals en horari de 4:30 a 5:30 i 1 hora de coordinació a la setmana, en
horari de 5 5:45 de la vesprada, tot açò de dilluns a dijous i durant els mesos d'octubre a maig .

-  6  hores  setmanals  de  gestió  i  organització  de  biblioteca,  els  mesos  de  setembre  i  juny .  La
distribució de l'horari serà de dilluns a dijous de 9:30 a 11:00.

La remuneració del la persones encarregada de la bibliteca va a càrrec de l'AMPA i té un cost , al
curs 2016-2017  de 6.543  €, tal com es reflecteix en el pressupost annexe. Els cost s'abonaran a la
Fundació Educativa de  la Comunitat Valencia per a  Activitats Extraescolars d'Oci i Temps Lliure
(FEVAEX).
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