Programa biblioteca escolar “puntedu”
MAUS. RELAT D’UN SUPERVIVENT d’Art Spiegelmant
Setembre de 2015
Activitat de col·laboració entre la biblioteca pública i la biblioteca escolar.
Departament de Cultura – Departament d’ Ensenyament
L’exposició itinerant, Maus, relat d’un supervivent del Departament de
Cultura s’ha exposat a les 356 biblioteques públiques de Catalunya i a 11
presons. Per la seva qualitat i interès s’acorda que visiti els Instituts de
secundaria i batxillerat de Catalunya.
Són 3 exposicions ubicades, actualment, a la CEPSE, Central de préstec i
serveis centrals de Cultura, i consten cadascuna del material següent:
-

16 roll ups de 2 x 1 metres de fàcil muntatge
1 lot amb 51 llibres sobre el còmic i l’holocaust i 21 exemplars del
Maus
Web de l’exposició amb una guia de lectura i una guia didàctica

Organització
El Programa biblioteca escolar “puntedu” contacta aquest curs amb tres
Serveis Territorials d’Ensenyament que acullen l’exposició i comparteixen el
seguiment i la gestió de la itinerància de l’exposició als instituts:
-

Serveis Territorials de Maresme – Vallés Oriental
Consorci de Barcelona
Tarragona.

S’elabora un calendari amb la finalitat de garantir el bon funcionament del
procés d’entrada, estada i sortida de l’exposició a cada institut. És necessari
complir rigorosament les dates i, en cas d’incidència, cal posar-se en
contacte amb els referents territorials i el Programa biblioteca escolar
“puntedu”.
Transport
La biblioteca pública comarcal fa arribar l’exposició MAUS al primer centre
de secundaria que comença la itinerància, per tant se’n fa responsable del
tram del transport de l’exposició al primer Institut de cadascun dels Serveis
Territorials d’Ensenyament. El segon institut, i així successivament que
disposaran de l’exposició, segons llista i calendari, s’encarregarà d’anar a
buscar l’exposició al centre on es trobi.

Via Augusta, 202-226
08021 Barcelona
Tel. 934 006 900
http://www.gencat.cat/ensenyament
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Seguretat i conservació
La biblioteca de l’Institut que aculli l’exposició és responsable de la
conservació de la mateixa durant el temps en que hi sigui dipositària.
Qualsevol incidència que afecti al bon estat de l’exposició s’ha de comunicar
al Programa biblioteca escolar “puntedu”.
Difusió
Les biblioteques dels instituts sol·licitants són responsables de difondre
l’exposició itinerant en el seu àmbit d’actuació: la comunitat educativa,
indicant sempre l’autoria de les exposicions.
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