Gènius
Portal infantil de la Xarxa de Biblioteques Municipals

La Xarxa de Biblioteques Municipals i els usuaris infantils

Les biblioteques públiques juguen un important paper en la formació dels infants i
joves, perquè els faciliten les eines bàsiques per a introduir-se al món del
coneixement i el lleure.
Des de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona, que aglutina
més de 210 biblioteques i 9 bibliobusos presents a tota la província, sempre s’ha
donat un especial relleu al treball amb els infants i joves, els quals poden disposar
d’uns amplis espais dedicats especialment a ells, amb un fons bibliogràfic i
documental seleccionat amb cura (gairebé dos milions de documents), per tal
d’afavorir la seva entrada al món de la lectura.
Prop del 50% dels nens i nenes de la província de Barcelona disposa de carnet d’una
de les biblioteques o bibliobusos de la Xarxa de Biblioteques Municipals, on
gaudeixen d’un ampli ventall de serveis i activitats adequats a la seva edat i
interessos.

La Xarxa de Biblioteques Municipals i les escoles

La Xarxa de Biblioteques Municipals ofereix diferents serveis als centres educatius
amb la intenció de facilitar i ajudar a la comunitat educativa en els processos de
cerca d'informació, formació contínua, lectura i lleure:
o

Visites per a grups escolars, adreçades a tots els nivells educatius, des de
l’escola bressol fins a batxillerat i cicles formatius, per donar a conèixer la
biblioteca i el seu funcionament, formar usuaris en la cerca d’informació i
promoure el gust per la lectura.

o

Amb el carnet d’entitat, l’escola i l’aula poden obtenir condicions especials, les
quals permeten gaudir del préstec ampliat en nombre de documents i temps.

o

A més del préstec habitual, es pot disposar de lots de llibres itinerants sobre
diferents temàtiques i en suports diversos (contes, CD, DVD, revistes...). Els
deixen en préstec a l’escola com si fossin petites biblioteques ambulants per a fer
de suport als temes de recerca dels alumnes i al treball a l’aula.

o

I els professionals de les biblioteques realitzen seleccions de recursos
d’informació i de lectura adequades per a cada edat i cicle: des de seleccions
temàtiques fins al suport als crèdits de síntesi i als treballs de recerca.

A més d’aquests serveis, les biblioteques poden oferir cessió d’espais, donar
assessorament a les biblioteques escolars.... Per concretar de quins serveis pot
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gaudir i per a més informació en general, cal que l’escola contacti amb la biblioteca
del seu municipi.

Gènius, el portal infantil

En l’entorn virtual, la Xarxa de Biblioteques Municipals posa en funcionament un
portal infantil, Gènius, adaptat a les necessitats informatives i tecnològiques actuals,
perquè sigui l’entrada dels nens i nenes als continguts i als serveis virtuals que els
professionals de les biblioteques elaboren per a ells.
El portal té un argument protagonitzat per quatre personatges: el nen Gènius, la
súperheroïna Valentina, el robot Bit i la mascota PlayMe. Cadascun d’ells, amb
característiques i valors propis que els defineixen, expliquen i situen els usuaris en el
portal:
En Gènius, protagonista de tot el portal, dóna nom al web. És un nen mogut i
eixerit, sempre té ganes d’explorar la biblioteca infinita i plena d’aventures on
viuen la Valentina i el Bit, la Biblioteca Virtual.
La Valentina és una noia adolescent i, a la vegada, una súperheroïna. Sempre
està llegint, escoltant música o veient pel·lícules. És la protagonista dels
apartats de llibres, còmics, i música i cinema del portal.
En Bit és un robot una mica atrotinat, protagonista de l’apartat Setciències, que
aglutina tots els recursos informatius del portal. Té una brúixola al cap que li
permet tenir una gran orientació.
En PlayMe és mig gos, mig consola. És alegre i entusiasta, segueix sempre al
seu amo, en Gènius. No es cansa mai i sempre vol jugar. En PlayMe és el
protagonista de l’apartat En@cció, els jocs del Gènius.

El disseny web del portal Gènius s’ha ideat amb l’empresa Eumogràfic, la il·lustració
del portal l’ha realitzat l’il·lustrador i animador Txesco. Tot plegat es nodreix de
l’expertesa col·lectiva dels professionals de la Xarxa de Biblioteques Municipals
especialitzats en lectura infantil.

Valors i objectius

El portal Gènius és un mirall dels valors que caracteritzen el conjunt de la Xarxa de
Biblioteques Municipals:
-

Treball en xarxa i col·laboratiu
Proximitat amb l’usuari
Coneixement especialitzat en el foment de la lectura
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-

Qualitat de serveis
Selecció i recomanacions realitzades per professionals especialitzats

El Gènius vol:
-

Situar, en un context virtual, els serveis bibliotecaris per a infants i
presentar-los d’una forma amena i adient per a aquest públic.

-

Proporcionar tot un món d’informació, aprenentatge i entreteniment pensat
per als infants.

-

Oferir continguts útils per a les famílies i els educadors que treballen el
foment de la lectura en l’àmbit infantil.

Destinataris

El portal infantil Gènius s’adreça principalment a la comunitat infantil usuària de la
Xarxa de Biblioteques Municipals, amb una franja d’edat definida d’entre els 6 i els
12 anys, tot i que contempla també informació per a infants de 0 a 6 anys.
El Gènius també ofereix resposta informativa a dues comunitats estretament
relacionades amb el món infantil:
-

Col·lectiu de mares i pares: amb tot tipus de recursos educatius, formatius i
de lleure.
Comunitat educativa: amb selecció d’informació i recursos web per a mestres i
educadors.

Estructura, apartats i continguts

Gènius presenta els continguts en diferents apartats en funció de l’ús i interès dels
nens i nenes:
o

A Setciències estan tots els coneixements, recursos i fonts d’informació per als
usuaris infantils:
o
o
o
o
o

bases de dades gratuïtes o de subscripció (recursos digitals amb informació
temàtica actualitzada)
selecció de webs (els millors webs d’un ampli ventall de temes)
especials temàtics (continguts digitals que recullen diversos recursos
informatius, al voltant d’una temàtica concreta)
guies de lectura (bibliografia sobre una matèria determinada)
reportatges de revistes especialitzades infantils
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o

En @cció: és l’espai on jugar i aprendre a través de jocs pensats exclusivament
per al portal Gènius. També inclou una selecció de webs sobre jocs en xarxa.

o

Llibres/Còmics/Música i Cinema: espai de foment de la lectura. Inclou
novetats bibliogràfiques arribades a les biblioteques, guies de lectura, notícies
sobre el món de la lectura i seleccions de lectura amb recomanacions que són
actualitzades per experts en lectura infantil.

o

Club BIB: és l’espai personal dels nens i nenes. Els infants poden dissenyar el
seu propi espai, guardar les cerques preferides i gestionar la seva informació.

o

Biblioteques: informació sobre les biblioteques i bibliobusos de la Xarxa de
Biblioteques Municipals (localització, serveis, activitats, avantatges amb el
carnet...). Cada biblioteca i bibliobús ofereix informació d’interès com ara els
webs locals o fons especials, així com notícies i activitats programades.

o

Catàleg Aladí: el banner amb enllaç al catàleg infantil està sempre present en
tota la navegació, per tal que el nen pugui cercar el document que li interessa en
tot moment.

o

Tràmits en línia: accés directe als tràmits, com ara fer-se el carnet de
biblioteca, renovar documents, reservar ordinadors…

A més d’aquest eix central, hi ha dos espais dedicats a comunitats molts importants
per als nens i nenes en aquesta etapa: els pares i l’escola.

o

Apartat Mares i pares: adreçat a mares i pares, amb seleccions bibliogràfiques i
recomanacions d’interès; en aquest apartat s’inclou la franja d’edat dels més
petits -de 0 a 6 anys-, amb seleccions acurades i recomanacions per a les seves
primeres lectures.

o

Apartat Escoles: Tot el portal infantil ofereix a la comunitat educativa recursos
útils, com ara guies temàtiques, recomanacions..... Però a més, s’hi dedica un
apartat específic per al món de l’escola, amb eines que ajuden a la comunitat
educativa a incidir en les competències informacionals, a formar en l’ús i
funcionament de les biblioteques (per incentivar l’autonomia dels estudiants) i
a impulsar el gust per la lectura entre els infants, des d’efemèrides relacionades
amb el calendari escolar, fins a jocs que ajuden els nens a aprendre com fer
recerques d’informació. Un d’aquests jocs, A la descoberta de la biblioteca,
planteja una aventura basada en els personatges del portal per ensenyar als nens
i nenes de manera lúdica i interactiva conceptes útils sobre les biblioteques i el
seu funcionament. Tot el portal Gènius és un gran ventall de recursos que les
biblioteques preparen amb la voluntat de continuar les vies de treball en
col·laboració amb els centres educatius i d’enfortir els lligams ja establerts entre
la biblioteca pública i les escoles
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Trobareu el portal infantil de la Xarxa de Biblioteques Municipals a:
http://genius.diba.cat

Gerència de Serveis de Biblioteques

Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge
08036 Barcelona
Tel. 934 022 545 · Fax 934 022 488
gs.biblioteques@diba.cat - http://bibliotecavirtual.diba.cat

