


Us presentem el catàleg de visites escolars de la biblioteca Nou Barris. Trobareu especificats els diferents tipus
de visites que oferim als alumnes d’ESO, Batxillerat, estudis professionals (Cicles Formatius, PFI) i altres
col·lectius d’adults.

Aquestes visites que la Biblioteca Nou Barris organitza tenen com a principal objectiu que els joves es
familiaritzin amb la lectura, coneguin els seus serveis i activitats i aprenguin a utilitzar el seus recursos, per tal
que els siguin un suport a l'ensenyament, a l´autoformació i per al lleure.

La biblioteca us ofereix:
•Assessorament bibliogràfic.
•Carnet de la biblioteca per als centres d’ensenyament que permet endur-vos material de la biblioteca

per a treballar a l'aula.
•La possibilitat de preparar documents, perquè els alumnes puguin venir a treballar en grup a la

biblioteca, entorn d´una temàtica que els hagueu proposat.

En concertar la vostra visita, cal que especifiqueu el tipus de visita que voleu i el  nivell a la qual va
adreçada. 

Us recomanem que concerteu les visites amb prou antelació. 

Les visites es programaran en horaris de matí segons disponibilitat. 

No es programaran visites els dilluns.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: ESO, Batxillerat i estudis professionals (CF, PFI)

CONEIX LA BIBLIOTECA

Descripció de la visita

Objectius:
• Identificar els espais i el fons.
•Proporcionar els coneixements i habilitats necessàries per localitzar, tractar i fer ús de la informació de manera eficaç.
•Recordar les pautes d’ús i de conducta a la biblioteca.
•Observar i analitzar la col·lecció de la biblioteca, les diferents seccions, la disposició dels fons i el seu sistema 
d’ordenació. Localitzar la informació necessària.
• Saber fer cerques al catàleg de manera autònoma i localitzar el document a la prestatgeria.
• Saber fer gestions en línia al catàleg i les bases de dades.
• Saber fer reserves d’internet.

Tipus d’activitat: informativa/formativa

Metodologia: Benvinguda i acollida del grup. Presentació de la biblioteca i de les Biblioteques de Barcelona. Normes
d’ús, drets i deures dels usuaris. El carnet de biblioteca: com fer-se’l, avantatges i descomptes. Fons de la biblioteca per
seccions: adults, infantil, audiovisuals i la seva ordenació. Serveis: préstec, préstec interbibliotecari, internet, espais
multimèdia. Activitats: xerrades, exposicions, tallers multimèdia. El catàleg: funcionament. Recerques d’informació.
Localització de la informació. Visita a totes les àrees de la biblioteca.

Durada: 1 hora
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: ESO, Batxillerat i estudis professionals (CF, PFI)

FEM D’INVESTIGADORS

Descripció de la visita: Activitat d’aprofundiment en els coneixements sobre un tema. Es pot treballar un tema proposat
per l’institut o un dels temes que la biblioteca ha treballat prèviament amb altres escoles.

Temes disponibles: l’energia. L’energia i el canvi climàtic.

Objectius:
● Aprofundir en el coneixement d’una matèria.
● Fomentar el treball en grup.
● Adquirir coneixements a través del joc.

Destinataris: alumnes de 1r cicle de l’ESO.

Tipus d’activitat: De foment de la lectura

Metodologia: Consta de dues parts. Una primera part on els alumnes, en grup, treballen un document i responen un
petit qüestionari preparat per la biblioteca i una segona part, on tota la classe juga al Kahoot responent preguntes sobre
el tema treballat.

Durada: 1 – 1.30 hores.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: ESO, Batxillerat i estudis professionals (CF, PFI)

ELS DILEMES DE LA PRIVACITAT

Descripció de la visita: activitat per prendre consciència sobre què passa amb les nostres dades i la nostra identitat quan
utilitzem Internet i descobrim alternatives per protegir-nos.

Objectius:

● Identificar la sensibilitat de les dades personals.

● Explicar què és el rastre digital.

● Aprendre a gestionar amb criteri la identitat i la privacitat en l’entorn digital.

● Reconèixer la privacitat com un deure humà universal.

Destinataris: Alumnes de 2n cicle d’ESO, batxillerat i estudis professionals

Tipus d’activitat: informativa/formativa

Metodologia: La dinàmica està plantejada com un joc de taula. Els participants, agrupats en diferents equips, hauran de
respondre a diverses preguntes i situacions relacionades amb la gestió de la privacitat en l’entorn digital.

Durada: 1 - 1:30 hores.

Es pot realitzar al centre escolar.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: ESO, Batxillerat i estudis professionals (CF, PFI)

TUPPERBOOK

Descripció de la visita: Presentació i dinamització de lectures per a joves.

Objectius:
● Oferir un recull de lectures seleccionades, atractives i alternatives a les lectures obligatòries.
● Establir un diàleg/debat al voltant de l’interès dels joves per la lectura, gustos, preferències, suggeriments…
● Dinamitzar per treballar altres formes de lectura

Destinataris: Alumnes de 2n cicle d’ESO.

Tipus d’activitat: De foment de la lectura

Metodologia: L’activitat consta de dues parts, una primera part on es presenten un conjunt de lectures recomanades i
una segona part on es realitza una activitat de dinamització al voltant d’aquestes lectures.

Durada: 1 -2 hores.

Es pot realitzar al centre escolar.
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: ESO, Batxillerat i estudis professionals (CF, PFI)

DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE

Descripció de la visita: activitat per treballar la diversitat de gènere, aprendre’n les nocions bàsiques i educar en el
respecte i la igualtat.

Objectius:

• Introduir nocions bàsiques sobre diversitat sexual i de gènere: sexe biològic, identitat, orientació, expressió, etc.
• Conèixer les diferents identitats de gènere
• Conèixer les diferents orientacions sexuals
• Educar en el respecte i la igualtat com a eines contra l’homofòbia i la transfòbia
• Presentar i fomentar les lectures que trobareu al Fons d’Identitats Trans i Gènere de la Biblioteca Nou Barris.

Destinataris: Alumnes d’ESO, batxillerat i estudis professionals

Tipus d’activitat: informativa/formativa

Metodologia: Combinarem una presentació explicativa i participativa, amb vídeos educatius, amb lectures recomanades
i amb diferents dinàmiques i/o activitats per treballar i assolir els conceptes (jocs, Kahoot, etc.)

(*) Activitat adreçada a tota la comunitat educativa sense tenir en compte la nostra àrea d’influència.

Durada: 1 -2 hores.

Es pot realitzar al centre escolar.
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RECURS PEDAGÒGIC

MALETA EDUCATIVA DE DIVERSITAT DE GÈNERE

La Maleta Educativa és un lot de llibres per treballar la diversitat de gènere en els centres
educatius que conté llibres adreçats al personal docent i a l’alumnat d’edats compreses
entre els 3 i els 17 anys. Entre aquests llibres trobem contes, còmics i llibres de
coneixements. A més, a la maleta s’hi inclouen materials amb propostes d’activitats i
enllaços a altres recursos com: vídeos per treballar a classe; guies pedagògiques; un llistat
d’associacions i persones que ofereixen activitats relacionades; materials didàctics per
imprimir; i els catàlegs i guies amb recomanacions bibliogràfiques.

Per sol·licitar-la poseu-vos en contacte amb la biblioteca per correu electrònic
(b.barcelona.nb@diba.cat).
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COL·LECTIUS D’ADULTS (escoles d’adults, grups de gent gran, nouvinguts...)

CONEIX LA BIBLIOTECA

Descripció de la visita

Objectius:
•Establir un primer contacte que ajudi a familiaritzar-se amb la biblioteca.
•Donar a conèixer l’espai, els fons i els recursos de la biblioteca adreçats a les necessitats del col·lectiu.
•Iniciar en l’ús de la biblioteca: serveis i activitats.

Tipus d’activitat: informativa

Metodologia: Benvinguda i acollida del grup. Presentació de la biblioteca i de les Biblioteques de Barcelona. Normes
d’ús, drets i deures dels usuaris. El carnet de biblioteca: com fer-se’l, avantatges i descomptes. Fons de la biblioteca per
seccions: adults, infantil, audiovisuals i la seva ordenació (breu explicació). Serveis i activitats. Visita a totes les àrees de
la biblioteca.

Adaptem la visita segons les necessitats del grup

Durada: 1 hora (aproximat)
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PAUTES PER  CONCERTAR VISITES

• Per concertar dia i hora , us podeu posar en contacte amb Isabel Resina (resinagi@diba.cat) o Emi 
Nogueira (nogueirabe@diba.cat), per correu electrònic (b.barcelona.nb@diba.cat), per telèfon al 93-
291-48-50 o presencialment.

• En cas de reserva per correu electrònic s’ha d’esperar confirmació.

• S’ha de comunicar qualsevol canvi o incidència.

• Us recomanem que concerteu les visites amb prou antelació

• Les visites es concerten per grup classe amb un màxim de 35 alumnes.

• Les visites es programaran en horaris de matí segons disponibilitat. No es programaran visites els
dilluns.

• Les visites es realitzen a la biblioteca, tot i així algunes es poden dur a terme al centre educatiu si
aquest ho sol·licita.
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BIBLIOTECA NOU BARRIS
Plaça Major de Nou Barris, 2

08042 Barcelona
Tel. 93/291-48-50

Correu electrònic: b.barcelona.nb@diba.cat

Web: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/bibnoubarris/ca
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