Departament d'Ensenyament. Formació del professorat

BEB1 - El blog de la biblioteca escolar 1: estructura i
continguts
Tutorial 1a: L'estructura de la informació amb Nodes: la informació fixa i la
informació dinàmica

La proposta d'organització dins de l'entorn Nodes és un xic més senzilla que la d'un blog independent,
ja que no caldrà repetir informacions que ja apareixen en altres parts del web del centre, com el
contacte, els enllaços cap al centre i la informació estructural.
No obstant això, també s'ha de tenir en compte que l'eina, tot i que s'assembla força a XTECBlocs, té
unes funcionalitats específiques que hem de saber adaptar a les necessitats de difusió de la biblioteca.

1. Estructura de la pàgina de Biblioteca en l'entorn Nodes
En entorn Nodes la informació la concentrarem en la pàgina que genera la Categoria Biblioteca i
l'organitzarem en tres espais: la capçalera, el cos central i la secció lateral.
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Capçalera: Podrem personalitzar-la amb una imatge diferent de la que hi ha a la portada del web.
Cos central: Lloc on es publicaran tots els articles, tant els que continguin informació fixa sobre
l'organització de la biblioteca com els que continguin informació variable, com les notícies sobre les
diverses activitats. Per tal que apareguin a la pàgina de categoria de biblioteca, aquests articles
s'hauran d'assignar a la categoria biblioteca i també s'hauran d'etiquetar per poder
recuperar-los des dels ginys de la secció lateral.
Secció lateral: Es localitza sempre a l'esquerra de la pàgina de categoria. L'aplicació permet
personalitzar el contingut d'aquesta barra lateral i, en aquest cas, es proposa inserir ginys i menús
que serviran per recuperar la informació publicada, per mostrar el logotip de la biblioteca, per a
l'accés al catàleg en línia, així com altres ginys que enviaran a enllaços d'interès.

2. La informació del cos central
●

La informació fixa sobre el funcionament de la biblioteca es pot redactar en articles i per tal que
estigui sempre visible, es proposa crear-ne, en la secció lateral, un menú que es podria situar en un
lloc jeràrquic superior. Els articles que es proposen són els següents:

●

●
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Títol: El projecte de biblioteca
Contindria un resum del projecte de
biblioteca: funcions de la biblioteca en el
Pàg. 2/3

Darrera actualització: 2018/04/26 13:12

Departament d'Ensenyament. Formació del professorat

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Generat el 2019/01/29 14:17

centre, tasques de la comissió de biblioteca i
dels equips de suport, si n’hi ha.
Explicació de la implicació de la biblioteca en
el Pla de lectura del centre
Presentació del programa d’activitats

Títol: Guia de la biblioteca
Explicació dels serveis que ofereix la
biblioteca, els fons librari que té, l’horari
d’atenció en la franja escolar i extraescolar, si
és el cas, les normes d’ús de l’espai físic i les
normes de préstec. És recomanable incloure
alguna imatge.
Si es disposa d’una presentació en power
point o en algun document PDF, es podrà
embedir.
També es pot fer-hi constar l’equip humà que
dóna atenció al servei. Es pot inserir un
carrusel amb fotografies de l'equip.

Títol: Galeria fotogràfica
Es poden inserir fotografies dels diferents
espais de la biblioteca.

Títol: Història de la biblioteca
Opcional, en cas que es vulgui difondre una
explicació de la trajectòria de la biblioteca.
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