Projecte Socioeducatiu
de la Biblioteca
Bon Pastor
NOM DEL PROJECTE
Projecte Socioeducatiu de la Biblioteca Bon
Pastor

GRUP MOTOR
Equip Bib. Bon Pastor; Equip Institut-Escola
El Til·ler; Mediadors Projecte Transforma’t

REPTE GENERAL
Connectar el temps lectiu i el no lectiu, el
formal i el no formal impulsant la col·laboració
entre els diferents actors, especialment amb
els centres educatius.

REPTE ESPECÍFIC
Aconseguir que els infants amb més necessitats
del territori aprofitin la Biblioteca del barri
com recurs d’oportunitats i lleure educatiu així
com espai relacional de cohesió social.

Escola

NECESSITAT EDUCATIVA
Oferir una alternativa de lleure educatiu als
infants de l’Institut-Escola El Til·ler (centre
d’alta complexitat) així com reforçar les
habilitats de lectoescriptura d’aquests
infants i el seu gust per la lectura, com a
mitjà d’oportunitats. Aquesta oferta també
esdevé una oportunitat de cohesió social en
el territori fent més divers el perfil d’usuaris
que participen en el dia a dia de la Biblioteca.

OPORTUNITATS EDUCATIVES
L’impacte més interessant és el de la inclusió
d’uns infants, que en l’actualitat no participen
gaire de la vida social i cultural del territori,
oferint així un nou marc de cohesió social que
afavoreix als infants, les famílies, l’escola però
sobretot a tot el teixit social del barri.

ELEMENTS CLAU
Els tres aspectes més valuosos i transferibles
son:
• Sistematització del treball realitzat amb
l’escola: programació conjunta, col·laboració,
creació de nous programes, etc.
• Treball en Xarxa (mediadors, AFA,
Associacions, escola…) per tal d’oferir més
oportunitats als infants en risc
• Establir un clima de confiança i comunicació
interprofessional

INFANTS
Biblioteca

Família

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
L’IE El Til·ler es troba en un procés de canvi
que ens permet arribar als seus infants i dur a
terme el Projecte Socioeducatiu d’una manera
coordinada i més eficient. La Biblioteca ofereix
programes de suport a la lectoescriptura i
foment lector per tots els nivells educatius del
centre (de P3 fins 2on ESO) en horari lectiu
això facilitat que els infants ens coneguin i
vulguin participar en les activitats i oferta de
lleure educatiu que ofereix la Biblioteca fora
l’horari lectiu, aquesta oferta també ha estat
analitzada i modificada amb el suport del
claustre per tal d’adaptar-nos a les necessitats
i interessos, la participació dels mediadors de
la comunitat gitana del projecte Transforma’t
esdevé clau per arribar a les famílies.

AGENTS I ENTITATS IMPLICADES
Pla de Barris Bon Pastor-Baró de Viver,
Centre de Serveis socials Franja Besós,
Servei de Dinamització juvenil, Educadors de
carrer, Districte de Sant Andreu. Associació
Romané Skrovne, Associació Gitana Bon
Pastor, AFA escola El Til·ler, Centre Obert CEL,
Casal Ciberaula BP.

DADES DE CONTACTE
Biblioteques de Barcelona
B. Bon Pastor

Directora: Virgínia Cierco Aparicio
A/e: ciercoav@diba.cat

