
L'Annexa posa en marxa la Socioteca
L'escola obre part de les seves instal·lacions en horari extraescolar per oferir servei 
de biblioteca, cursos i activitats a l'alumnat, les seves famílies i els veïns dels barris

Després de mesos de feina i preparatius, aquest divendres, 21 de gener, inaugurem la Socioteca de 
l'Escola Annexa-Joan Puigbert de Girona, a partir de les 17.15 hores. La Socioteca és un 
equipament educatiu i de barri que obre les seves portes per oferir servei de  biblioteca, cursos, 
tallers i activitats a l'alumnat del centre, els membres de la comunitat educativa i els veïns i les 
veïnes dels barris de Les Pedreres-Fora Muralla i Vista-Alegre-Carme.

A partir de dilluns vinent, la Socioteca obrirà en horari extraescolar, de 5 a 7 de la tarda, de dilluns 
a divendres (sempre que no hi hagi un dia festiu entre setmana). La Socioteca té la seva seu a les 
noves instal·lacions del centre i utilitza la biblioteca i la sala d'informàtica, espais que tenen accés 
directe des del carrer i adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.

D'entrada, la Socioteca oferirà servei de biblioteca durant dues hores al dia pels seus usuaris que 
podran accedir al servei de préstec de llibres i a la sala de lectura. El servei de biblioteca també 
programarà sessions de l'hora del conte, com la que podrem veure i escoltar durant la inauguració 
de la Societeca que protagonitzaran l'Alma i la Mar amb “Contes d'aquí, d'allà i de més enllà”). 
I, ben aviat, també voldríem impulsar un o més clubs de lectura en funció de les peticions dels 
usuaris. 

El proper dilluns es posa en marxa el procés d'inscripcions als tallers i cursos que programem a 
partir de finals de febrer. Els primers cursos i tallers estan dividits en quatre blocs: Noves 
tecnologies, Fotografia, Humanitats i Medi Ambient. 

Noves Tecnologies
 -Curs “Iniciació a la informàtica” (Adreçat a persones grans dels barris i/o familiars dels alumnes). 
Volem que la nostra gent gran torni a l'escola per aprendre l'ús de les noves tecnologies.

Fotografia
 -Taller “Principis bàsics de la fotografia i el retoc digital” (Adreçat a parelles intergeneracionals)
S'han d'apuntar per exemple un pare i una filla, una mare i un fill o un avi i la seva neta. 
Volem que grans i petits comparteixin l'experiència i el gaudi d'aprendre plegats coses noves. 

Humanitats
 -Taller literari “Com elaborar un conte” (Adreçat a tots els públics). Impartit per l'escriptor Josep 
Maria Fonalleras.
Volem potenciar la capacitat creativa i literària dels nostres usuaris, la seva comprensió lectora i el 
seu estil de redacció. 

Medi Ambient 
 -Taller de l'ecosistema (Adreça a nens de 6 a 13 anys)
Programarem tantes sessions com calgui d'aquesta taller per conscienciar als nostres nens de la 
importància de la biodiversitat i de les espècies que la composen. Ho farem a través de la reflexió i 
del joc.



 -Taller de consum responsable i compromís ecologista (Obert a tots els públics)
Petits i grans poden compartir una estona lúdica per saber més sobre el consum responsable. 

Els usuaris que vulguin apuntar-se als tallers i cursos poden formalitzar les seves inscripcions a la 
biblioteca de la Socioteca, de 5 a 7 de la tarda. Allà mateix se'ls lliurarà el full d'inscripció que 
hauran de complementar i lliurar.  Una altra opció per inscriure's als tallers és enviar un mail a 
socioteca@annexa-ampa.info  indicant nom, DNI, telèfon de contacte, correu electrònic i el curs o 
tallers al què vol assistir. El termini d'inscripció, en els dos casos, finalitzarà el dia 11 de febrer, a les 
7 de la tarda. Els cursos són gratuïts i impartits per pares i mares que col·laboren 
desinteressadament en la iniciativa. Les places als tallers i cursos son limitades.

Ja estem preparant nous tallers i cursos pel darrer trimestre escolar. Volem fem una crida a pares, 
mares, familiars, veïns i veïnes perquè col·laborin en aquest projecte i comparteixen els seus 
coneixements amb la resta de membres de la comunitat. Busquem gent per impartir altres cursos i 
tallers, ja sigui un curs per crear bloc, un taller per restaurar mobles o unes sessions bàsiques per 
aprendre a cosir....... 

Més endavant, us anirem informant de les activitats que programarà la Socioteca. També podeu 
consultar la nostra web http://socioteca.annexa-ampa.info, on trobareu també tota la informació 
sobre totes les propostes programades. 

Projecte educatiu i de barri 

El projecte Socioteca Annexa, un equipament educatiu i de barri ha estat elaborat per un grup 
interdisciplinari de de la comunitat educativa de l’Escola Annexa-Joan Puigbert de Girona 
(pares/mares, professors/professores i direcció) amb la col·laboració dels representants de les 
associacions de veïns dels barris del seu entorn: Les Pedreres – Fora Muralla i Vista Alegre-Carme.

La Socioteca Annexa pretén ser un espai d’aprenentatge que afavoreixi l’accés al coneixement i a 
les noves tecnologies a alumnes,  famílies i veïns/veïnes;  una zona d’estudi i de lectura; un lloc de 
trobada, de convivència i de relació intergeneracional dels membres d’aquesta col·lectivitat que viu 
en una zona de la ciutat mancada d’equipaments de barri, com una biblioteca i/o un centre cívic.

Agraïments i Premi 

Els promotors del projecte,l'AMPA, volem agrair la col·laboració de  la direcció i el professorat de 
l’escola Annexa i de les AA. VV dels barris de Les Pedreres, Fora Muralla, Vista Alegre-Carme, que  
han aportat el seu treball i la seva il·lusió per convertir el projecte en realitat.  També volem agrair 
l’ajuda de Victòria  Rodríguez,  de  l’Oficina  Municipal  d’Educació,  per  atendre i  respondre a les 
consultes plantejades durant la conceptualització de la iniciativa, així com agrair el suport tècnic i 
assessorament  per  part  de  les  biblioteques  municipals  de  l’Ajuntament  de  Girona,  que  continuarem 
consultant i necessitant. 

El projecte de la Socioteca va rebre l'any passat la Beca Joaquim Franch que atorga l'Ajuntament de 
Girona.  Els  impulsors de la Socioteca volen agrair  als  membres del  jurat la concessió d'aquest 
reconeixement així  com de l'ajuda econòmica que ha  estat  indispensable  per  poder  posar  en 
marxa la iniciativa. 
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