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Puntedu:  un projecte  d'innovació 
educativa a l'IES Lliçà

El Departament d’Educació ha escollit  l’IES Lliçà, 
entre 300 centres de tota Catalunya, com a institut 
per  desenvolupar  un  programa  d’Innovació 
Educativa: el  puntedu. Es tracta d'un programa de 
millora i incentivació de la biblioteca escolar que 
pretén  fer  de  les  biblioteques  un  espai  de 
coneixement i aprenentatge.

Hem entrevistat l’Antònia Guijosa, és la professora 
de  Ciències  Socials  que  desenvolupa  el  projecte 
puntedu al nostre centre. Ella ens ha explicat que 
l’objectiu  del  puntedu és:  potenciar  la  biblioteca 
com a espai de coneixement i de recursos, també 
dinamitzar  el  seu ús  com a espai  d’aprenentatge 
per tal que els alumnes es formin en la recerca. Un 
altre dels objectius és promoure l’hàbit lector entre 
la població juvenil i, també, relacionar la biblioteca 
escolar amb les altres biblioteques públiques.

Un dels propòsits que s’ha marcat és organitzar la 
biblioteca escolar com un espai d’aprenentatge, fer 
un pla de lectura, fer activitats de dinamització de 
la lectura i fer activitats adreçades a la comunitat 
educativa.

És per això, que proposarà noves fites com: obrir la 
biblioteca  durant  l’horari  lectiu  i  no  lectiu  del 
centre,  o  l’ús  de  la  biblioteca  per  part  de  la 
comunitat educativa: alumnes, professors, mares i 
pares... I, en definitiva, promoure més activitats de 
promoció de la lectura.

Per  portar  a  terme  tota  aquesta  tasca  l’Antònia 
compta amb el suport del Departament d’Educació 
que facilitarà: una dotació econòmica de 2000€ per 
a l’adquisició de fons per a la biblioteca-mediateca, 
també per a recursos informàtics i pel programa de 
gestió de la biblioteca.

El  Departament  també  s’encarregarà  de  dotar  la 
biblioteca  dels  recursos  humans  que  calguin,  en 
aquest cas, la mitja jornada de professorat per dur 
a  terme  el  projecte  d’innovació  de  la  biblioteca 
durant l’horari  lectiu, que ha recaigut en la seva 
persona.

Hem demanat l’opinió  del director de l’IES Lliçà, 
en Fco. Javier Íñiguez, sobre aquest projecte i ens 
ha   manifestat  que  està  il·lusionat  amb  aquest 
projecte i ens ha dit que com a director del centre 
espera  que  el  Puntedu suposi  un  recurs  del  qual 
l’alumnat en tregui  profit  i  millori  l’aprenentatge 
dels alumnes en tots els aspectes.

Per acabar tots ens felicitem per aquesta iniciativa 
i ... un consell:

ALIMENTA  EL TEU CERVELL, 

LLEGEIX!!!
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