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Tecnologia

Processos empírics
d’aprenentatge

Creativitat
Valor en alça

Innovació
ciutadana

Per què biblioLab?

Context de canvi

transformació 
social

#biblioLabXBM
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Treball transversal, obert
i col·laboratiu

Voluntat política

Desenvolupar projectes que posicionin la 
biblioteca com a laboratori de creació i 
experimentació multidisciplinari.

#biblioLabXBM
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#biblioLabXBM
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Evolució d’indicadors

Canvi d’hàbits
d’usuaris

Davallada del 
servei de préstec

Increment dels
serveis digitals

Increment del 
servei Wi-Fi

Increment
d’activitats

#biblioLabXBM
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Informació · 
Coneixement

Comunitat · 
Cohesió social

Increment
valor social

Participació

Aprenentatge

Cultura · 
Lectura

Tecnologia

Innovació

Cooperació

Inspiració · 
Ceativitat

#biblioLabXBM
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Model del servei

CREAR COMPARTIR

DESCOBRIR APRENDRE

pensament

crític

vocació activitat

difusió

coneixement 

obert

PARTICIPACIÓ

EXPERIÈNCIA

APODERAMENTINNOVACIÓ

espai d’inspiració espai 

d’aprenentatge

espai de creació espai de trobada

#biblioLabXBM

transformació 

social

persones · entorn 
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Laboratoris ciutadans i biblioteques

Nous camins, nous horitzons

Conservem l’essència

Oferim
coneixement

#biblioLabXBM

Generem
coneixement

Obrim pas a la innovació
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biblioLab ISC2

El projecte ISC2 - INNOVACIÓ SOCIAL I CIÈNCIA CIUTADANA té com a punt de partida la

iniciativa biblioLab de la Diputació de Barcelona, el programa de la Xarxa de Biblioteques

Municipals que desenvolupa i dona suport a accions i projectes que tenen com a

principal finalitat l’accés al coneixement i generar-ne de nou a través de

l’experimentació i metodologies innovadores i creatives en un entorn col·laboratiu,

obert a la ciutadania i a les noves formes de gestió.

#biblioLabXBM

Generar espais a la biblioteca per promoure la innovació 
social i la creativitat, la col·laboració, la reflexió i l’esperit 
crític.

objectius
Dissenyar un programa amb els centres educatius que 
integri territori, educació i participació ciutadana.

Introduir els fonaments de la ciència ciutadana i la recerca 
i innovació responsables (RRI) en l'educació secundària i 
el batxillerat.
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biblioLab ISC2: eixos #biblioLabXBM

 Donar suport a les noves formes d'aprenentatge més basades en 
l'experimentació i la pràctica.

 Recolzar la tasca dels centres educatius.
 Acompanyar l'alumnat de batxillerat: treballs de recerca.

 Fomentar les vocacions científiques.
 Recerca i Innovació Responsables (RRI): implica una forma de fer i pensar la 

recerca -ètica, oberta, inclusiva, reflexiva, anticipatòria, participativa i educativa.  

 Compartint la creació de coneixement amb la comunitat.
 Identificació de l’ecosistema local i la definició d’interrelacions entre els agents.

 Incorporar a la biblioteca labs d’innovació social, bàsicament espais de debat, 
reflexió i ideació.

 Identificar reptes d'innovació social.
 La innovació ha arribat al carrer, a la ciutadania.

 Crear espais on provar i socialitzar la tecnologia com a eina vehicular per a 
l’aprenentatge, l’accés i la creació del coneixement.

 Facilitar l'accés al coneixement per part de la ciutadania gràcies a la creació d'un 
repositori digital.

aprenentatge

ciència

proximitat

innovació

tecnologia
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biblioLab ISC2: actuacions

gen-feb 2019 mar-abr 2019 maig-juny 2019

INS participants: un de cada 
municipi: Cerdanyola, 
Sabadell, Sant Cugat.
Adreçat a alumnat de 4t ESO-
1r Batxillerat que han d’iniciar 
el treball de recerca.
Identificar docents i grups 
alumnat (15-20) de cada 
centre educatiu.

Formació a càrrec 
d'investigadors UAB i CVC: 
personal biblioteques i  
professorat INS.

Creació i dotació espais ISC2 a 
les biblioteques.

#biblioLabXBM

3 Tallers instrumentals a les 
biblioteques adreçats a 
l’alumnat: treball científic, 
impacte recerca / RRI i eines 
digitals i de cocreació.

Disseny materials formatius.

Disseny espais ISC2 a les 
biblioteques.

Tallers oberts STEAM a les 
biblioteques.

Creació repositori dades 
obertes, comunicació i 
avaluació.



Moltes gràcies!


