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A continuació els objectius estratègics del pla d’actuació de la biblioteca per aquest any 2022, en vuit grans grups o línies estratègiques.
Per cada objectiu estratègic es detallen les actuacions que es duran a terme per aconseguir-lo.
Les cinc primeres línies estratègiques son compartides per tot el departament de Cultura i tindran vigència tot el mandat, fins al 2023 i formen part de l’Acord de
Ciutat. Les tres darreres estan relacionades directament amb el funcionament més orgànic de la biblioteca i recullen actuacions més dirigides a millorar el
funcionament del servei.
Les 8 línies estratègiques es desglossen en 36 objectius estratègics i 51 actuacions o objectius operacionals.

Línies estratègiques 2020-2023
LÍNIA ESTRATÈGICA 1
Fomentar i consolidar el sentiment de pertinença a Castelldefels

LÍNIA ESTRATÈGICA 2
Català, llengua vehicular

LÍNIA ESTRATÈGICA 3
Memòria democràtica

LÍNIA ESTRATÈGICA 4
Igualtat d’oportunitats
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5
Coneixement de l’entorn de ciutat

LÍNIA ESTRATÈGICA 6
Millora dels processos interns de la biblioteca

LÍNIA ESTRATÈGICA 7
Serveis a la comunitat educativa

LÍNIA ESTRATÈGICA 8
Gestió i rendiment del fons documental
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LÍNIA ESTRATÈGICA 1
Fomentar i consolidar el sentiment de pertinença a
Castelldefels
Línia estratègica 1: Fomentar i consolidar el sentiment de pertinença a Castelldefels.
Objectiu estratègic
1.1. Promoure la integració de la cultura en l’estructura de la biblioteca
perquè infants i joves esdevinguin de forma estable membres actius i
coneixedors de la cultura popular.
1.2. La biblioteca com a agent generador de contingut.

1.3. Augmentar la participació dels usuaris en les accions de la biblioteca.

Actuacions
Programar de manera estable tallers i activitats vinculades a la
cultura popular en col·laboració amb la Regidoria de Cultura.
Publicar i difondre els dos llibrets sobre cultura popular i entorn de
Castelldefels que s’han realitzat dins del projecte de la Regidoria de
Cultura al 2021, i redactar dos títols més.
Concretar i realitzar les accions treballades pel 10è aniversari de la
biblioteca.
Fer un recull d’autors locals al web amb recollida d’informació dos
cops l’any.
Realitzar un procés participatiu en el marc del 10è aniversari de la
biblioteca amb la pregunta “Com veus la biblioteca al 2032?”

4

Pla d’actuació. Biblioteca RFJ Castelldefels

Actuacions:
1.1. Promoure la integració de la cultura en l’estructura de la biblioteca perquè infants i joves esdevinguin de forma estable membres actius i coneixedors de
la cultura popular.
Programar de manera estable tallers i activitats vinculades a la cultura popular en col·laboració amb la Regidoria de Cultura.
Comissió
Calendari

Activitats
Tot l’any 2022

1.2. La biblioteca com a agent generador de contingut.
Publicar i difondre els dos llibrets sobre cultura popular i entorn de Castelldefels que s’han realitzat dins del projecte de la Regidoria de Cultura al
2021 i redacció de dos títols més.
Comissió
Calendari

Direcció
Tot l’any 2022

Concretar i realitzar les accions treballades pel 10è aniversari de la biblioteca.
Comissió
Calendari

Direcció / Gestió cultural
Tot l’any 2022
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Fer un recull d’autors locals al web amb recollida d’informació dos cops l’any.
Comissió
Préstec i fons / Web i comunicació
Calendari
Tot l’any 2022
1.3. Augmentar la participació dels usuaris en les accions de la biblioteca.
Realitzar un procés participatiu en el marc del 10è aniversari de la biblioteca amb la pregunta “Com veus la biblioteca al 2032?”
Comissió
Calendari

Direcció / Gestió cultural
Tot l’any 2022
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2
Català, llengua vehicular
Línia estratègica 2: Català, llengua de lectura per tothom. Conjunt d’accions que engloben a tota la població i que tenen l’objectiu de donar eines de
foment a la lectura al llarg de tota la vida.
Objectiu estratègic
2.1. Recuperar els clàssics de la literatura catalana i promocionar-los.
2.2. Crear eines de treball juntament amb el Servei Local de Català.

Actuacions
Programar una tertúlia a l’any per donar a conèixer autors clàssics
de la literatura catalana en col·laboració amb Espais escrits.
Preparar un recull mensual amb les novetats de fons en català, així
com també les tertúlies literàries o d’altres activitats que puguin ser
del seu interès i fer-ho arribar al Servei Local de Català.
Oferir els espais de la biblioteca per a grups de conversa en català
i/o clubs de lectura fàcil.
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Actuacions:
2.1. Recuperar els clàssics de la literatura catalana i promocionar-los.
Programar una tertúlia a l’any per donar a conèixer autors clàssics de la literatura catalana en col·laboració amb Espais escrits.
Comissió
Activitats
Calendari
Tot l’any 2022

2.2. Crear eines de treball juntament amb el Servei Local de Català.
Preparar un recull mensual amb les novetats de fons en català, així com també les tertúlies literàries o d’altres activitats que puguin ser del seu
interès i fer-ho arribar al Servei Local de Català.
Comissió
Calendari

Préstec i Fons / Activitats
Tot l’any 2022

Oferir els espais de la biblioteca per a grups de conversa en català i/o clubs de lectura fàcil.
Comissió
Direcció
Calendari
Tot l’any 2022
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LÍNIA ESTRATÈGICA 3
Memòria democràtica
Línia estratègica 3: Memòria democràtica.
Objectiu estratègic

Actuacions

3.1. Recerca d’accions que vinculin els tres personatges que tenen
presència a la biblioteca: Ramon Fernàndez Jurado, Margarida Xirgu i Neus
Català.

Crear un apartat al web de la biblioteca on es trobi un recull de
recursos digitals dels 3 personatges que tenen presència a la
biblioteca: Ramon Fernàndez Jurado, Margarida Xirgu i Neus Català.

3.2. Fer arribar a les escoles i instituts material bibliogràfic que doni a
conèixer la memòria històrica i sigui del seu interès.

Planificar la difusió i distribució de la maleta “memòria històrica”
amb material bibliogràfic pel seu préstec a escoles i instituts.
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Actuacions:
3.1. Recerca d’accions que vinculin els tres personatges que tenen presència a la biblioteca: Ramon Fernàndez Jurado, Margarida Xirgu i Neus Català.
Crear un apartat al web de la biblioteca on es trobi un recull de recursos digitals dels 3 personatges que tenen presència a la biblioteca: Ramon
Fernàndez Jurado, Margarida Xirgu i Neus Català.
Comissió
Calendari

Web i comunicació
Tot l’any 2022

3.2. Fer arribar a les escoles i instituts material bibliogràfic que doni a conèixer la memòria històrica i sigui del seu interès.
Planificar la difusió i distribució de la maleta “memòria històrica” amb material bibliogràfic pel seu préstec a escoles i instituts.
Comissió
Calendari

Infantil
Primer trimestre 2022
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LÍNIA ESTRATÈGICA 4
Igualtat d’oportunitats
Línia estratègica 4: Igualtat d’oportunitats.
Objectiu estratègic
4.1. Potenciar la programació vinculada a les noves tecnologies.

4.2. Convertir la biblioteca en referent en el suport a l’aprenentatge en la
lectura tant per infants com per adults.

4.3. Participar en el projecte COM SALUT: Salut Comunitària.

Actuacions
Establir una programació trimestral en capacitació digital en
col·laboració amb les àrees de presidència i promoció econòmica
de l’Ajuntament de Castelldefels, per tal de donar-li entitat i fer una
difusió especial amb un díptic específic i imatge pròpia.
Agrupar el material específic de suport a la lectura per adults i
joves: novel·la en lletra gran, audiollibres, lectura fàcil... i ubicar-lo
conjuntament en una nova ubicació.
Agrupar el material específic de suport a la lectura per infants:
veure que tenim, fer una tria d’altre material que també pugui ser
adient i cercar fons específics, com per exemple per infants amb
dislèxia. Cal comptar amb els suport del CRP, la comunitat escolar i
un psicòleg.
Situar la biblioteca com un servei important per a la comunitat i la
millora de la salut comunitària de Castelldefels.
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4.4. Donar suport informatiu per tal de treballar per una societat crítica i
preparada en la presa de decisions.

Fer una proposta de tertúlies/trobades bimensuals sobre
geopolítica.

4.5. Formar el personal de la biblioteca en l’ús d’eines informàtiques per tal
d’augmentar la qualitat en l’atenció a l’usuari i optimitzar el temps de
treball.

Fer noves propostes formatives per el personal per tal de millorar
el desenvolupament de la feina, en col·laboració amb La Guaita.

4.6. Oferir recursos i activitats virtuals per arribar a públics diferenciats que
per raons diverses no es poden apropar a les activitats presencials.

Programar activitats en format virtual o híbrid (presencial i virtual).

Actuacions:
4.1. Potenciar la programació vinculada a les noves tecnologies.
Establir una programació trimestral en capacitació digital en col·laboració amb les àrees de presidència i promoció econòmica de l’Ajuntament de
Castelldefels, per tal de donar-li entitat i fer una difusió especial amb un díptic específic i imatge pròpia.
Comissió
Calendari

Activitats
Tot l’any 2022
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4.2. Convertir la biblioteca en referent en el suport a l’aprenentatge en la lectura tant per infants com per adults.
Agrupar el material específic de suport a la lectura per adults i joves: novel·la en lletra gran, audiollibres, lectura fàcil... i ubicar-lo conjuntament en
una nova ubicació.
Comissió
Calendari

Préstec i Fons
Primer semestre 2022

Agrupar el material específic de suport a la lectura per infants: veure que tenim, fer una tria d’altre material que també pugui ser adient i cercar fons
específics, com per exemple per infants amb dislèxia. Cal comptar amb els suport del CRP, la comunitat escolar i un psicòleg.
Comissió
Calendari

Infantil
Segon semestre 2022

4.3. Participar en el projecte COM SALUT: Salut Comunitària.
Situar la biblioteca com un servei important per a la comunitat i la millor de la salut comunitària de Castelldefels.
Comissió
Calendari

Direcció
Tot l’any 2022
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4.4. Donar suport informatiu per tal de treballar per una societat crítica i preparada en la presa de decisions.
Fer una proposta de tertúlies/trobades bimensuals sobre geopolítica.
Comissió
Activitats
Calendari
Tot l’any 2022

4.5. Formar el personal de la biblioteca en l’ús d’eines informàtiques per tal d’augmentar la qualitat en l’atenció a l’usuari i optimitzar el temps de treball.
Fer noves propostes formatives per el personal per tal de millorar el desenvolupament de la feina, en col·laboració amb La Guaita.
Comissió
Direcció
Calendari
Tot l’any 2022

4.6. Oferir recursos i activitats virtuals per arribar a públics diferenciats que per raons diverses no es poden apropar a les activitats presencials.
Programar activitats en format virtual o híbrid (presencial i virtual).
Comissió
Calendari

Activitats
Tot l’any 2022
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LÍNIA ESTRATÈGICA 5
Coneixement de l’entorn
Línia estratègica 5: Coneixement de l’entorn de la ciutat.
Objectiu estratègic
5.1. Dinamitzar l’exposició Prehistòria.

5.2 Dinamitzar l’activitat del documental del mes.

5.3. Treballar la programació habitual de la biblioteca sota el paraigües de
la perspectiva de l’Agenda 2030.

Actuacions
Crear un fons documental relacionat específic que recolzi
l’exposició i que permeti ampliar els coneixements en aquest camp
tant per a públic adult com infantil.
Cercar especialistes relacionats amb el documental del mes per
afegir valor a les sessions presencials dotant-les d’una presentació
prèvia i d’un debat posterior.
Acompanyar la difusió de les activitats habituals de la biblioteca
amb els 17 ODS de l’Agenda 2030.
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Actuacions:
5.1. Dinamitzar l’exposició Prehistòria.
Crear un fons documental relacionat específic que recolzi l’exposició i que permeti ampliar els coneixements en aquest camp tant per a públic adult
com infantil.
Comissió
Préstec i fons
Calendari
Segon semestre 2022

5.2 Dinamitzar l’activitat del documental del mes.
Cercar especialistes relacionats amb el documental del mes per afegir valor a les sessions presencials dotant-les d’una presentació prèvia i d’un
debat posterior.
Comissió
Calendari

Activitats
Tot l’any 2022

5.3 Treballar la programació habitual de la biblioteca sota el paraigües de la perspectiva de l’Agenda 2030.
Acompanyar la difusió de les activitats habituals de la biblioteca amb els 17 ODS de l’Agenda 2030.
Comissió
Calendari

Activitats
Tot l’any 2022
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LÍNIA ESTRATÈGICA 6
Millora dels processos interns de la biblioteca
Línia estratègica 6: Millora dels processos interns de la biblioteca
Objectius estratègics
6.1. Redefinir els documents de benvinguda als nous socis més enllà de
l’actual carta de serveis.
6.2. Actualitzar el reglament de funcionament de la biblioteca.

6.3. Treballar en la nova ubicació de la biblioplatja.
6.4. Millorar la comunicació interna.
6.5. Realitzar la nova distribució del vestíbul (lligada a la concessió d’una
línia de subvenció de la Diputació de Barcelona).
6.6. Redefinir la revista mensual d’activitats, acompanyat de difusions
temàtiques semestrals.

Actuacions
Redactar nous documents de benvinguda als nous socis, molt més
gràfics i visuals que els anteriors.
Aprovar el reglament de funcionament de la biblioteca, corregint
alguns aspectes que no es van tenir en compte al 2013 en el
moment de la seva aprovació i incorporant nous aspectes.
Planificar el nou servei de biblioplatja.
Cercar eines que facilitin la comunicació interna.
Redefinir les comissions i els referents de les tasques.
Realitzar la nova distribució del vestíbul tenint en compte una
ampliació de l’espai d’exposició i d’estada per l’usuari.
Redefinir la senyalètica del vestíbul.
Fer una proposta de millora de la revista d’activitats.
Fer difusions temàtiques d’activitats semestralment.

17

Pla d’actuació. Biblioteca RFJ Castelldefels

6.7. Repensar els espais de segona planta.
6.8. Redefinir i unificar criteris pel que fa la creació de cartells de difusió
d’activitats, així com també per altres tipus de cartells.
6.9. Millorar la sostenibilitat de l’edifici on es troba la biblioteca.

Posar en marxa el nou butlletí electrònic de la biblioteca amb l’eina
que ofereix la Diputació de Barcelona, per tal de millorar l’actual
news d’activitats que s’envia mensualment als usuaris.
Analitzar la situació actual dels espais de segona planta i fer una
proposta de canvi tenint en compte els espais de soroll i silenci.
Fer una proposta de treball dels cartells de difusió de les activitats,
tenint en compte no duplicar tasques.
Treballar amb les Regidories de Medi Ambient i Urbanisme, Obres i
Manteniment per estudiar la sostenibilitat de l’edifici i fer possibles
millores al respecte.

Actuacions:
6.1. Redefinir els documents de benvinguda als nous socis més enllà de l’actual carta de serveis.
Redactar nous documents de benvinguda als nous socis, molt més gràfics i visuals que els anteriors.
Comissió
Calendari

Formació d’usuaris
Tot l’any 2022
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6.2. Actualitzar el reglament de funcionament de la biblioteca.
Aprovar el reglament de funcionament de la biblioteca, corregint alguns aspectes que no es van tenir en compte al 2013 en el moment de la seva
aprovació i incorporant nous aspectes.
Comissió
Calendari

Direcció
Tot l’any 2022

6.3. Treballar en la nova ubicació de la biblioplatja.
Planificar el nou servei de biblioplatja.
Comissió
Calendari

Direcció
Tot l’any 2022

6.4. Millorar la comunicació interna.
Cercar eines que facilitin la comunicació interna.
Comissió
Calendari

Direcció
Tot l’any 2022
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Redefinir les comissions i els referents de les tasques.
Comissió
Calendari

Direcció
Tot l’any 2022

6.5. Realitzar la nova distribució del vestíbul (lligada a la concessió d’una línia de subvenció de la Diputació de Barcelona).
Realitzar la nova distribució del vestíbul tenint en compte una ampliació de l’espai d’exposició i d’estada per l’usuari.
Comissió
Calendari

Direcció
Tot l’any 2022

Redefinir la senyalètica del vestíbul.
Comissió
Calendari

Direcció
Tot l’any 2022
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6.6. Redefinir la revista mensual d’activitats, acompanyat de difusions temàtiques semestrals.
Fer una proposta de millora de la revista d’activitats.
Comissió
Calendari

Direcció / Web i comunicació
Tot l’any 2022
Fer difusions temàtiques d’activitats semestralment.

Comissió
Calendari

Activitats
Tot l’any 2022

Posar en marxa el nou butlletí electrònic de la biblioteca amb l’eina que ofereix la Diputació de Barcelona, per tal de millorar l’actual news
d’activitats que s’envia mensualment als usuaris.
Comissió
Calendari

Activitats
Primer semestre 2022
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6.7. Repensar els espais de segona planta.
Analitzar la situació actual dels espais de segona planta i fer una proposta de canvi tenint en compte els espais de soroll i silenci.
Comissió
Calendari

Direcció
Tot l’any 2022

6.8. Redefinir i unificar criteris pel que fa la creació de cartells de difusió d’activitats, així com també per altres tipus de cartells.
Fer una proposta de treball dels cartells de difusió de les activitats, tenint en compte no duplicar tasques.
Comissió
Calendari

Comunicació
Primer semestre 2022

6.9. Millorar la sostenibilitat de l’edifici on es troba la biblioteca.
Treballar amb les Regidories de Medi Ambient i Urbanisme, Obres i Manteniment per estudiar la sostenibilitat de l’edifici i fer possibles millores
al respecte.
Comissió
Calendari

Direcció
Tot l’any 2022
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LÍNIA ESTRATÈGICA 7
Serveis a la comunitat educativa
Línia estratègica 7: Serveis a la comunitat educativa
Objectius estratègics
7.1. Buscar accions per promocionar el préstec de lots a les escoles com a
eina de foment a la lectura.
7.2. Promocionar el coneixement del patrimoni cultural, conservació i
difusió.

7.3. Constituir la biblioteca com un agent de sensibilització dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) posant especial atenció en que les
escoles i instituts de Castelldefels coneguin i treballin els seus continguts.
7.4. Oferir recursos als 1rs de batxillerat dels instituts de Castelldefels per
animar a la lectura de clàssics catalans contemporanis.

Actuacions
Posar en marxa les estratègies de promoció perquè la informació
dels lots per escoles arribi als mestres directament implicats
(presentacions, informació detallada dels lots...).
Posar a disposició de les escoles les fitxes d’activitats a dur a terme
a partir dels dos títols editats sobre història local i el llibre
Castelldefels i les relíquies del temps amb el Departament de
Cultura.
Establir un calendari estable de visites a l’exposició Prehistòria per
a la comunitat educativa.
Planificar el préstec de les maletes ODS (una per cada objectiu) i
treballar una proposta d’activitats paral·leles.
Treballar la proposta Passaport ODS de la Diputació de Barcelona.
Contactar amb els instituts per valorar la posada en marxa i marcar
el funcionament de l’activitat “Dóna-li la volta a la lectura
obligatòria” per tal d’oferir recursos per a fer una tertúlia literària
sobre una de les lectures obligatòries en llengua catalana des d’una
vessant més lúdica i menys escolar.
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7.5. Reorganitzar el programa d’activitats organitzades per la Biblioteca
amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics.

Elaborar fitxes de totes les activitats que es fan des de la biblioteca
per a les escoles per a conèixer els objectius i d’altres aspectes.

Actuacions:
7.1. Buscar accions per promocionar el préstec de lots a les escoles com a eina de foment a la lectura.
Posar en marxa les estratègies de promoció perquè la informació dels lots per escoles arribi als mestres directament implicats (presentacions,
informació detallada dels lots...).
Comissió
Calendari

Infantil
Primer trimestre 2022

7.2. Promocionar el coneixement del patrimoni cultural, conservació i difusió.
Posar a disposició de les escoles les fitxes d’activitats a dur a terme a partir dels dos títols editats sobre història local i el llibre Castelldefels i les
relíquies del temps amb el Departament de Cultura.
Comissió
Calendari

Infantil
Primer trimestre 2022
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Establir un calendari estable de visites a l’exposició Prehistòria per a la comunitat educativa.
Comissió
Infantil
Calendari
Primer trimestre 2022

7.3. Constituir la biblioteca com un agent de sensibilització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) posant especial atenció en que les escoles i
instituts de Castelldefels coneguin i treballin els seus continguts.
Planificar el préstec de les maletes ODS (una per cada objectiu) i treballar una proposta d’activitats paral·leles.
Comissió
Calendari

Infantil
Tot l’any 2022

Treballar la proposta Passaport ODS de la Diputació de Barcelona.
Comissió
Calendari

Infantil
Tot l’any 2022
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7.4. Oferir recursos als 1rs de batxillerat dels instituts de Castelldefels per animar a la lectura de clàssics catalans contemporanis.
Contactar amb els instituts per valorar la posada en marxa i marcar el funcionament de l’activitat “Dóna-li la volta a la lectura obligatòria” per tal
d’oferir recursos per a fer una tertúlia literària sobre una de les lectures obligatòries en llengua catalana des d’una vessant més lúdica i menys
escolar.
Comissió
Calendari

Activitats
Tot l’any 2022

7.5. Reorganitzar el programa d’activitats organitzades per la Biblioteca amb la col·laboració del Centre de Recursos Pedagògics.
Elaborar fitxes de totes les activitats que es fan des de la biblioteca per a les escoles per a conèixer els objectius i d’altres aspectes.
Comissió
Calendari

Activitats
Primer semestre 2022
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LÍNIA ESTRATÈGICA 8
Gestió i rendiment del fons documental

Línia estratègica 8: Gestió i rendiment del fons documental
8.1. Augmentar la participació dels usuaris en les accions de la biblioteca.

8.2. Millorar el rendiment de la col·lecció de música i cinema.

8.3. Millorar el rendiment del fons infantil i juvenil.

8.4. Establir mecanismes de coneixement del fons per part del personal de
la biblioteca per tal de millorar les recomanacions als usuaris.

Recollir les propostes relacionades amb el fons que surtin al procés
participatiu.
Crear un apartat al web per a rebre propostes de fons dels usuaris.
Obrir la possibilitat als usuaris de fer recomanacions (a través
d’instagram i altres...).
Crear dues subespecialitzacions en el fons de música treballades de
manera coordinada amb la zona.
Engegar i valorar el rendiment de les noves especialitzacions de
cinema: cinema europeu i cinema premiat.
Crear una secció a la primera planta de jocs de taula juvenils i per
adults.
Establir formes de promoció del fons de coneixements infantil, com
per exemple centres d’interès per editorials, entre d’altres.
Traslladar les recomanacions habituals del personal de la biblioteca
als usuaris mitjançant la creació de fitxes en els llibres.
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8.5. Crear noves seccions a la biblioteca que la defineixin i que serveixin
per donar a conèixer fons al públic adult.

8.6. Crear fons temporals de mitja durada (2-3 mesos) lligats a cicles
d’activitats o no, que en funció del seu ús es valorarà que es
converteixin en un fons especial fixe.

Crear una secció de llibres de coneixements que siguin diferents o
especials per adults al vestíbul.
Crear la col·lecció ADN biblio, formada únicament per 15
documents que podran anar canviant.
Crear dos fons temporals: un específic dins de l’especialització de
vida sana i un altre vinculat a l’Agenda 2030 i valorar el seu
rendiment.

Actuacions:
8.1. Augmentar la participació dels usuaris en les accions de la biblioteca.
Recollir les propostes relacionades amb el fons que surtin al procés participatiu.
Comissió
Calendari

Préstec i Fons i col·lecció
Tot l’any 2022

Crear un apartat al web per a rebre propostes de fons dels usuaris.
Comissió
Calendari

Préstec i Fons i col·lecció
Tot l’any 2022
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Obrir la possibilitat als usuaris de fer recomanacions (a través d’instagram i altres...)
Comissió
Calendari

Préstec i Fons i col·lecció
Tot l’any 2022

8.2. Millorar el rendiment de la col·lecció de música i cinema.
Crear dues subespecialitzacions en el fons de música treballades de manera coordinada amb la zona.
Comissió
Calendari

Préstec i Fons i col·lecció
Tot l’any 2022

Engegar i valorar el rendiment de les noves especialitzacions de cinema: cinema europeu i cinema premiat.
Comissió
Calendari

Préstec i Fons i col·lecció
Tot l’any 2022
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8.3. Millorar el rendiment del fons infantil i juvenil.
Crear una secció a la primera planta de jocs de taula juvenils i per adults.
Comissió
Calendari

Infantil i Fons i col·lecció
Primer trimestre 2022

Establir formes de promoció del fons de coneixements infantil, com per exemple centres d’interès per editorials, entre d’altres.
Comissió
Calendari

Infantil
Tot l’any 2022

8.4. Establir mecanismes de coneixement del fons per part del personal de la biblioteca per tal de millorar les recomanacions als usuaris.
Traslladar les recomanacions habituals del personal de la biblioteca als usuaris mitjançant la creació de fitxes en els llibres.
Comissió
Calendari

Préstec i Fons i col·lecció
Tot l’any 2022
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8.5. Crear noves seccions a la biblioteca que la defineixin i que serveixin per donar a conèixer fons al públic adult.
Crear una secció de llibres de coneixements que siguin diferents o especials per adults al vestíbul.
Comissió
Préstec i Fons i col·lecció
Calendari
Tot l’any 2022
Crear la col·lecció ADN biblio, formada únicament per 15 documents que podran anar canviant.
Comissió
Préstec i Fons
Calendari
Tot l’any 2022

8.6. Crear fons temporals de mitja durada (2-3 mesos) lligats a cicles d’activitats o no, que en funció del seu ús es valorarà que es converteixin en un fons
especial fixe.
Crear dos fons temporals: un específic dins de l’especialització de vida sana i un altre vinculat a l’Agenda 2030 i valorar el seu rendiment.
Comissió
Calendari

Préstec i Fons
Tot l’any 2022
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