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SANT JORDI 2022

AQUEST ANY SI!!!
Després de dos cursos limitats per la pandèmia, finalment vam poder
gaudir d'un Sant Jordi sense restriccions a l'escola.
El pati es va omplir de llibres, roses i cares desemmascarades que
entomaven el sol en un dia radiant que ens va deixar lectures poètiques
multilingües i actuacions musicals en viu i en directe.
L’endemà dissabte, la ciutat es vestia de festa i recuperava el pols d’una
Diada de Sant Jordi com les de tota la vida.
I ara que s'acosten les vacances, segur que trobareu el temps per llegir
els llibres que vau comprar per Sant Jordi i descobrir-ne de nous.

DUES RECOMANACIONS I UNA NOVETAT
Us portem dues recomanacions molt especials. Es tracta de

dos llibres

escrits per Agustín de Andrés i Rubèn Intente respectivament.
També ens farem ressò de la donació d’un exemplar molt interessant per part
de Joan Nogués.

Medea a la sombra del perejil- Agustín de Andrés Ferrero
A través de un lenguaje poético singular, el autor se
adentra

en

el

universo

de

Medea,

personaje

de

la

mitología alejado de los prototipos de la mujer ideal de la
Grecia clásica.
Algunos dicen que fue hija de Eetes, rey de Cólquide, y de
la ninfa Idía, mientras otros consideran que nació de
Hécate, de la que se supone que aprendió los principios
de la hechicería junto con su tía, la diosa y maga Circe.
Así, Medea, representa el arquetipo de bruja o hechicera,
dispuesta a todo para conseguir el amor del héroe Jasón,
al que ama apasionadamente.

EL COLOR DELS COLOMS- Rubèn Intente

La novel·la comença amb l'aixecament d'un cadàver a
la primera pàgina, la protagonitzen una parella de
mossos d'esquadra i s'emmarca en el clima tens del
Procés català amb el 155 de fons. És novel·la negra?
No del tot. Una història amb humor, subtil homenatges
a la gastronomia, uns escenaris molt coneguts per als
terrassencs i sobretot un ritme molt àgil de capítols
breus i trama que es va enredant i enredant.
NO-COSAS - Byung Chul Han

El nou assaig de Byung-Chul Han gira al voltant de les
coses i les no-coses. Desenvolupa tant una filosofia
del

telèfon

intel·ligent

com

una

crítica

a

la

intel·ligència artificial des d'una nova perspectiva.
Alhora, recupera la màgia del que és sòlid i tangible i
reflexiona sobre el silenci que es perd en el soroll de
la informació.
Una donació que el professor Joan Nogués ha fet a la
biblioteca.
Una lectura molt interessant que per reflexionar sobre
la societat del segle XXI.

BALANÇ DE LA BIBLIOTECA
(CURS 2021-2022)

ASSISTÈNCIA
De les 763 assistències registrades, 400 han estat d’alumnat que ha fet
ús de la bibliotecaper iniciativa pròpia.
Hi ha hagut un Increment significatiu de l’assistència a partir del març,
quan la biblioteca oberta a la tarda.

PRÉSTECS
S’han fet 20 préstecs, el doble del curs passat.

ACTIVITATS
Durant el primer trimestre s’han fet tallers de presentació de la
biblioteca per a tots els alumnes de Primer de Batxillerat.

Durant el primer trimestre grups de IB han vingut a fer classe a la
biblioteca.
Durant

el

segon

trimestre

s’ha

fet

el

taller

formatiu

de

TR

/

monografia per a tots els alumnes de Primer de Batxillerat.

NOVES ADQUISICIONS
S’han

adquirit

20

dels

32

llibres

sol·licitats

pel

professorat

de

batxillerat.

E-PERGAM
Hi ha 166 recursos catalogats a ePèrgam.

Recordeu que per fer consultes al catàleg virtual, hi podeu accedir a través
de l’espai escola, espai virtual de la biblioteca, ePèrgam.

OBJECTIUS PER AL CURS 2022-2023:
Fer més difusió de la biblioteca a la secció de cicles formatius.
Continuar fent difusió de la biblioteca entre tot l’alumnat com un
espai per a la lectura i el treball.
Animar al professorat a visitar la biblioteca i conèixer els recursos
de la seva matèria.
Millorar la col·lecció, esporgant-la i actualitzant-la.
Agilitzar el procés d’adquisició de nous recursos.
Organitzar activitats amb l’alumnat relacionades amb les diferents
àrees del currículum.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA IMPLICACIÓ!!!

