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La biblioteca La biblioteca 
escolar, recurs escolar, recurs 
necessari als necessari als 
centres educatius centres educatius 

Josep Maria Villena i Segura
President de l’Associació Diomira

La lectura és un element fonamental en el desenvo-
lupament integral dels infants i adolescents, ja que 
esdevé un dels pilars bàsics per a l'assoliment de les 
competències que l'ajudaran en la seva vida personal 
i social. Promoure la competència lectora, la compe-
tència informacional i el gust per llegir en l'alumnat és 
un dels objectius dels centres educatius. I en aquest 
context la biblioteca escolar esdevé una peça clau.

La Llei d'Educació de Catalunya (LEC) estableix en el 
seu article 88 que tots els centres educatius han de 
disposar d'una biblioteca escolar, com a espai d'ac-
cés a la informació i font de recursos informatius en 
qualsevol suport a l'abast dels alumnes, del profes-
sorat i de la comunitat educativa. Per aconseguir-ho, 
segons la LEC, l'Administració educativa ha de dotar 
els centres públics dels recursos adequats.

El Departament d'Educació va endegar l'any 2005 el 
Programa de biblioteca escolar "puntedu" amb l'ob-
jectiu de fer arribar a tots els centres educatius de 
Catalunya els recursos necessaris per crear o conso-
lidar la seva biblioteca. Per un període inicial de tres 
anys, el programa ha permès a prop de 900 centres 
disposar d'una formació específi ca per al professorat, 
una dotació informàtica, una dotació econòmica, l'ac-
cés al programa informàtic Epèrgam per a la gestió de 
la biblioteca escolar i una dotació de mitja jornada de 
mestre o de professor. Cinc anys després de la seva 
posada en marxa, el 86% dels centres han donat con-
tinuïtat al programa, una dada que mostra la neces-
sitat de la biblioteca escolar com a recurs al servei 
de tota la comunitat educativa, que dóna suport no 
només al desenvolupament del currículum, sinó que 
també promou l'hàbit lector i facilita l'accés i la difu-
sió dels recursos d'informació i recerca. És necessària 
la complicitat de tots els agents implicats per aconse-
guir impulsar i consolidar la biblioteca escolar a tots 
els centres educatius de Catalunya.
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La biblioteca escolar en el 
marc de la Llei d'educació

La Llei d'educació estableix 
que tots els centres 
educatius han de disposar 
de biblioteca escolar i que 
l'Administració educativa ha 
de dotar els centres públics 
dels recursos necessaris per 
aconseguir-ho, així com fi xar 
mecanismes de col·laboració 
entre la biblioteca escolar 
i la biblioteca pública. En 
aquesta línia, el Programa 
de biblioteques escolars del 
Departament d'Educació 
treballa per aconseguir que 
tots els centres educatius 
de Catalunya disposin de 
biblioteca escolar

Dotar tots els centres educatius de Catalunya dels 
recursos necessaris per a la biblioteca escolar 

L'aprovació de la Llei d'educació pel Parlament 
de Catalunya ha estat probablement la fi ta més 
important del sistema educatiu del nostre país ja 
que marcarà el futur dels nostres centres educatius 
i les línies mestres del que haurà de ser l'escola 
catalana del segle XXI. És en aquest context de la 
Llei on trobarem el nou marc legal de les bibliote-
ques escolars. A l'article 88 s'estableix que:

1. Tots els centres educatius han de disposar d'una 
biblioteca escolar, com a espai d'accés a la infor-
mació i font de recursos informatius en qualsevol 
suport a l'abast dels alumnes, del professorat i 
de la comunitat educativa.

2. El projecte educatiu de cada centre ha de tenir 
en compte que la biblioteca escolar és un entorn 
d'aprenentatge que s'integra en els recursos del 
centre per a l'ensenyament i l'aprenentatge de 
les diverses àrees curriculars, i en especial de 
l'hàbit lector. A aquest efecte, l'Administració 
educativa ha de dotar els centres públics dels 
recursos adequats.

3. El Govern ha de fi xar mecanismes de col-
laboració de les biblioteques escolars amb el sis-
tema de lectura pública.

És en aquesta línia en la qual el Programa de    
biblioteques escolars del Departament d'Educació 
ha continuat treballant: fer arribar, gradualment, 

a tots els centres educatius de Catalunya els 
recursos necessaris per organitzar o reorganitzar, 
segons el cas, la biblioteca escolar durant un perí-
ode inicial de tres cursos acadèmics. Cal recordar 
que aquests recursos són una formació específi ca 
per al professorat implicat en el projecte durant els 
tres primers cursos acadèmics, una dotació infor-
màtica destinada a la gestió de la biblioteca i per 
a l'accés i ús de la informació en el marc de la 
biblioteca escolar, una dotació econòmica fi nalista 
d'uns 2.000 euros, l'accés al programa informàtic 
Epèrgam per a la gestió de la biblioteca escolar 
-un programa del propi Departament d'Educació-, 
i una dotació de mitja jornada de mestre o de pro-
fessor (en aquest últim curs, a causa de la situa-
ció econòmica actual, excepcionalment s'ha optat 
per l'opció de fer arribar als centres implicats en 
la convocatòria 2009-2010 una dotació extraordi-
nària per a la contractació de personal de suport a 
la biblioteca escolar). En aquests moments el pro-
grama de biblioteques escolars ha arribat a un total 
de 892 centres educatius. 

Paral·lelament, ha anat augmentant el nombre de 
docents que el programa va formant anualment. 
Durant aquest curs, han estat 600 els professors 
que segueixen la seva formació en temes com la 
introducció al concepte, organització i dinamitza-
ció de la biblioteca escolar, l'accés i ús de la infor-
mació i el pla de lectura de centre, tant en cursos 
presencials com en cursos telemàtics. De fet, el El Programa de 

biblioteca escolar 
ofereix per un període 
inicial de tres cursos 
formació específi ca 
per al professorat, 
dotació informàtica, 
dotació econòmica, 
l'accés al programa 
Epèrgam per a la 
gestió de la biblioteca 
escolar i una dotació 
de mitja jornada de 
mestre o de professor

Fomentar l'hàbit lector és un dels objectius del Programa. Amb aquesta fi nalitat, 
 s'estan desenvolupant diferents activitats 

Bianca de BlokBianca de Blok

Carles Martínez Quiroga - Director general de Planifi cació i Entorn del Departament d'Educació
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Departament d'Educació ha fet una aposta clara 
per aquesta última modalitat de cursos ja que 
permet arribar al conjunt del territori català.

Cal destacar que, segons un estudi elaborat pel 
propi Departament durant el curs passat, dels 
gairebé 300 centres que van participar en la 
primera convocatòria "puntedu" el curs 2005-
2006 i que, per tant, han rebut per part del 
Departament d'Educació aquest impuls inicial 
de tres anys, més de 200 han continuat el seu 
projecte de Biblioteca Escolar tot i no disposar 
ja de mitja jornada extraordinària de suport. La 
qual cosa confi rma que la majoria dels centres 
han assumit que la biblioteca escolar ha de for-
mar part de la cultura del centre i que és un 
recurs necessari, i que s'ha d'anar avançant per 
fer-ho sostenible en un moment en què no hi ha, 
precisament, abundància de recursos humans. 
L'objectiu és clar: els centres educatius han de 
saber prioritzar, en el marc de l’autonomia del  
seu Projecte Educatiu, quins recursos són els 
més adequats per atendre les necessitats del 
seu alumnat. I la biblioteca és una de les peces 
importants.

En l'àmbit de la formació, i de forma paral·lela 
a la formació específi ca del programa, el Depar-
tament també està desenvolupant el Programa 
"El Gust per la Lectura", tant a primària com 
a secundària, amb la fi nalitat de dotar el pro-
fessorat de materials didàctics i d'activitats per 
a l'alumnat per fomentar l'hàbit lector (l'any 
passat van participar al voltant d'uns 10.000 
alumnes en les diferents activitats que es van 
organitzar). Cal destacar, en aquesta línia, que, 
conjuntament amb el Departament de Cultura i 
Mitjans de la Generalitat de Catalunya, s'estan 
portant a terme altres programes amb aquesta 
mateixa fi nalitat: "Itineraris de Lectura" (en què 
els nostres autors visiten les aules escolars), 
"Tallers de Lectura en Veu Alta" (tant per a pro-
fessorat com també per l'alumnat), "Què llegei-
xes?" (web interactiva per a fomentar l'hàbit 
lector), "Música de poetes" (web en la qual el 

nou per al curs 2010-2011, en el marc de col-
laboració amb el Ministeri d'Educació, una nova 
convocatòria de biblioteques escolars, amb 
nous centres que s'incorporin al programa. 

De tota manera, els objectius principals per a 
aquest any són decidir quina serà l'opció que 
substitueixi el programa Epèrgam de gestió de 
la biblioteca escolar. Una decisió que es pren-
drà conjuntament amb el Departament de Cul-
tura i Mitjans de Comunicació, i que, per tant, 
permetrà treballar conjuntament amb la xarxa 
de biblioteques públiques i que podrà fer possi-
ble que la tasca de catalogació tingui el mínim 
impacte en les funcions del docent responsable 
de la biblioteca escolar. El treball principal ha de 
ser el de dinamitzar en el conjunt de la comu-
nitat educativa el pla de lectura de centre, fent 
una tasca coordinada amb la biblioteca pública 
de referència. 

Per aquesta raó, el Departament li ha donat un 
impuls molt signifi catiu al Pla de Lectura durant 
aquest curs, gràcies a la creació d'un grup de 
treball format per professorat de primària, de 
secundària i de l'àmbit universitari. En acabar el 
curs 2009-2010, presentarà públicament el que 
serà el Pla de Lectura Institucional del Departa-
ment d'Educació, que ha de servir de referència 
per als nostres centres educatius per treballar 
la competència lectora, la competència infor-
macional i el gust pel llegir. Tenint com a refe-
rència l'entorn del centre educatiu, l’exponent 
més clar serà l'obertura d'algunes biblioteques 
escolars com biblioteques públiques -després 
de dotar d'un fons complementari- en aquelles 
poblacions de menys de 3.000 habitants on no 
existeix encara aquest equipament públic.

I tot això sense oblidar el paper fonamental que 
tindrà, que té, de fet, la biblioteca escolar en 
el procés de digitalització dels recursos pedagò-
gics. Estem entrant de ple en un nou context en 
què la biblioteca de recursos digitals serà, és, en 
gran mesura la biblioteca del segle XXI. 

professorat pot trobar bona part de les versions 
musicades de la nostra poesia)...

En aquesta mateixa línia d'actuació, i gràcies al 
conveni de col·laboració que el nostre Departa-
ment té amb el seu homòleg de la Comunitat 
Autònoma d'Aragó, alguns d'aquests progra-
mes també poden ser seguits pel professo-
rat i per l'alumnat de la zona catalanoparlant 
d'aquesta comunitat, mentre que els alumnes 
dels serveis territorials de Lleida i de Terres de 
l'Ebre, dins ja de Catalunya, poden seguir les 
activitats de promoció de la lectura que s'em-
marquen dins de Programa "Jesús Moncada", 
que organitza el govern aragonès per dinamitzar 
l'ensenyament en llengua catalana en aquells 
territoris on el català és, segons lleis aragone-
ses, llengua "pròpia, original i històrica".

També conjuntament amb el Departament de 
Cultura i Mitjans de Comunicació hem continuat 
elaborant guies bibliogràfi ques específi ques per 
als centres educatius. En aquests moments hem 
dotat als centres del país dels següents títols:  
Bibliografi a selectiva per a la biblioteca escolar 
d'educació infantil i primària (Coneixements), 
Bibliografi a selectiva per a la biblioteca escolar 
d'educació infantil i primària (Imaginació), Lec-
tures recomanades per a una biblioteca escolar 
d'educació secundària (Coneixements), Lec-
tures recomanades per a una biblioteca esco-
lar d'educació secundària (Ficció). En tots els 
casos s'incorporen llibres en català però també  
en les altres llengües curriculars.

Tot i que no pensades exclusivament per als 
centres escolars, també s'han distribuït en 
aquests centres altres bibliografi es selectives 
especialitzades destinades a orientar la compra 
de fons bibliogràfi cs a les biblioteques escolars, 
que tracten temes tan diversos com són les cul-
tures d'Orient, el cinema, els còmics... 

I el futur? Tot i les circumstàncies econòmiques, 
el Departament d'Educació s'ha plantejat de 

El Departament 
d'Educació, en 
el marc de la 
col·laboració 
amb el Ministeri 
d'Educació, 
obrirà una nova 
convocatòria del 
Programa de  
biblioteca escolar, 
per a la incorporació 
de nous centres 

La Llei d'Educació insta al govern a establir mecanismes de col·laboració 
entre la biblioteca escolar i la biblioteca pública

Biblioteca Marcel·lí Domingo de TortosaBiblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa
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El Pla de lectura de centre

El Pla de lectura de centre 
és un document del 
centre que, a partir de 
les necessitats concretes 
detectades, recull els 
objectius, les metodologies 
i les estratègies necessàries 
per garantir l’assoliment de 
les competències bàsiques 
i per fomentar l’hàbit lectori 
el gust per llegir per part 
de l’alumnat. En aquest 
context, la biblioteca escolar 
esdevé una gran aliada per 
fer que el centre esdevingui 
un gran context lector.
El Pla de lectura de centre 
ha d’aprofi tar també els 
recursos de l’entorn proper i 
tenir en compte altres agents 
de dinamització de la lectura

La lectura, factor clau en el desenvolupament personal 
i social de l’alumnat

posa per tal d’assegurar la competència lectora del 
seu alumnat: el Pla de lectura de centre (PLEC).

El PLEC és un document de centre que, a partir 
de les necessitats detectades en una anàlisi prèvia, 
recull els objectius, les metodologies i les estratè-
gies necessàries per assegurar l’assoliment de les 
competències bàsiques i per fomentar l’hàbit lector 
i el gust per llegir per part de l’alumnat.

Si considerem, doncs, que el PLEC és un docu-
ment de centre que es desenvolupa a partir d’unes 
necessitats detectades prèviament, entendrem que 
no es pot concebre com:
 un document burocràtic que s’ha de fer perquè 
toca, 

 ni una proposta homogènia per a tots els centres, 
ja que cadascun partirà del resultat de la seva 
anàlisi prèvia, 

 ni una iniciativa aïllada d’un centre o d’una part 
del professorat,

 ni una aposta a curt termini per veure què 
passa…

Sinó com un projecte de centre directament vincu-
lat al Projecte Educatiu i liderat per l’equip directiu, 
una aposta a llarg termini que implica tot el per-
sonal del centre, i que té en la biblioteca escolar 
una aliada per fer que el centre esdevingui un gran 
context lector. 

A partir d’aquesta concepció s’atribueixen al PLEC 
les característiques i funcions següents:
 Contempla la lectura com a un dels principals 
sabers escolars i com a base d’altres aprenen-
tatges.

 Afavoreix la integració de la competència lectora 
en totes les àrees del currículum.

 És una oportunitat per millorar l’accés, el tracta-
ment i l’ús de la informació.

 Fomenta l’hàbit lector i ajuda a descobrir i valorar 
el plaer de la lectura.

 Afavoreix la planifi cació i la coordinació de les 
estratègies que el centre desenvolupa a l’entorn 
de la lectura.

 És una carta de navegació, un referent que         
orienta el professorat en l’elaboració i aplicació 
de les programacions curriculars.

 Estimula l’ús de metodologies més actives i signi-
fi catives per a l’alumnat.

 És un element dinamitzador de la lectura en el 
centre i en l’entorn.

 Representa un compromís amb l’equitat i l’ex-
cel·lència.

El PLEC, però, no ha de ser només una realitat a 
l’interior del centre educatiu. Per fer efectius tots 
els seus objectius, el PLEC també ha de tenir la 
mirada posada més enllà de les portes del cen-
tre i aprofi tar els recursos que li ofereixi l’entorn 
més proper. Tenir en compte altres agents externs 
de dinamització de la lectura com poden ser les       
biblioteques públiques, les llibreries, els centres 

La fi nalitat de l’educació és proporcionar a l’alum-
nat unes competències bàsiques que li permetin 
assegurar-ne el seu desenvolupament personal i 
social. En base a aquesta fi nalitat, el currículum 
s’ha estructurat en un total de vuit competències 
bàsiques, subdividides en dos grups. El primer grup 
és el de les competències transversals (competèn-
cies comunicatives, metodològiques i personals) 
que són la base del desenvolupament personal i de 
la construcció del coneixement. El segon grup és el 
de les competències específi ques centrades a con-
viure i habitar el món, i que afavoreixen en l’alum-
nat l’adquisició d’actituds més refl exives, crítiques 
i responsables per actuar en la societat plural del 
segle XXI.

Per aconseguir un bon desenvolupament d’aques-
tes competències s’ha de tenir en compte que totes 
elles mantenen una estreta relació i complementa-
rietat. I també que totes elles tenen en comú una 
habilitat imprescindible i necessària per assolir-les: 
la lectura. 

La lectura esdevé, doncs, un factor clau per al 
desenvolupament de les competències bàsiques i 
perquè l’alumnat progressi amb èxit cap a l’objec-
tiu que aquelles plantegen: el seu desenvolupament 
personal i social. Així és com sorgeix la necessitat 
de disposar d’un document que sigui de referència 
per a tota la comunitat educativa i que defi neixi cla-
rament la línia d’actuació que cada centre es pro-

Dolors Bundó i Mas - Programa de biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Educació

Escola Pompeu Fabra de Barcelona 
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cívics, els casals de joves, etc., conèixer si a la 
zona hi ha algun Pla d’entorn de promoció de la 
lectura i aprofi tar els seus recursos i serveis és 
una manera d’enriquir el propi PLEC i d’optimit-
zar-ne tant els recursos com els resultats.

L’objectiu principal del PLEC és afavorir que 
la competència lectora sigui una prioritat en el 
centre i per a tota la comunitat educativa. Amb 
aquesta fi nalitat el PLEC ha de contemplar els 
següents objectius generals:
 Afavorir la integració de la competència lec-
tora en totes les àrees del currículum.

 Promoure l’autonomia i la competència de 
l’alumnat en l’accés, el tractament i l’ús de 
la informació.

 Fomentar l’hàbit lector i ajudar a descobrir i a 
valorar el plaer de la lectura.

 Afavorir la planifi cació i la coordinació, la siste-
matització i la coherència de les estratègies que 
el centre desenvolupa a l’entorn de la lectura.

 Comptar amb la biblioteca del centre com a 
element dinamitzador de la lectura i com a 
espai d’informació i de documentació.

 Relacionar-se i coordinar-se amb els Plans i 
els serveis que ofereixi l’entorn proper -Plans 
d’entorn, biblioteca pública, llibreries, centres 
cívics, etc.- per sumar esforços en l’assoli-
ment dels objectius comuns vers el foment de 
la lectura.

 Promoure la formació del professorat per tal 
de millorar la qualitat de la seva intervenció i 
implicació en el desenvolupament del PLEC.

 Promoure eines d’avaluació continuada i d’au-
toavalució que facilitin el seguiment del PLEC 
i l’adequació dels objectius a les noves neces-
sitats del centre. 

Els continguts del PLEC es fonamenten en el 
desplegament dels nous currículums, tenint 
com a punt de partida el concepte de compe-
tència -”la capacitat d’utilitzar els coneixements 
i habilitats, de manera transversal i interactiva, 
en contextos i situacions que requereixen la 
intervenció de coneixements vinculats a dife-
rents sabers, cosa que implica la comprensió, 
la refl exió i el discerniment tenint en compte la 
dimensió social de cada situació- i com a base 
el convenciment que la lectura és un factor 
fonamental per al desenvolupament de les com-
petències bàsiques i que ha d’estar inclosa en 
totes les àrees”.

En l’elaboració i desplegament del PLEC, els 
centres disposen d’altres documents propis que 
proporcionen contingut als seus Plans de Lec-
tura: Projecte Educatiu, Projecte Lingüístic…

Per tal de facilitar la refl exió entre el professo-
rat del centre i per a una millor planifi cació i 
coordinació en l’elaboració i aplicació del PLEC, 
i també perquè aquest assoleixi el seu objectiu 
principal de promoure la competència lectora en 
l’alumnat i l’excel·lència del centre com a con-
text lector, el PLEC s’estructura en tres eixos:

 La competència lectora  La competència lectora (l’aprenentatge de la 
lectura), entesa com una progressió ascen-
dent en l’adquisició de la comprensió lectora, 
com una ampliació de la capacitat de llegir 
i interpretar textos cada vegada més com-
plexos, i com una necessitat de superació i 
esforç en la lectura. Suposa un conjunt d’ha-
bilitats cognitives (descodifi car, coneixement 
de vocabulari i gramàtica, interpretació d’es-

 Les conclusions de la diagnosi prèvia:  Les conclusions de la diagnosi prèvia: Abans 
d’iniciar d’elaboració del PLEC és necessari fer 
una anàlisi prèvia que faciliti, a tota la comu-
nitat educativa, tant el reconeixement de la 
feina ben feta com la detecció de mancances 
en el tractament de la lectura. La diagnosi és 
un moment clau en el procés d’elaboració del 
PLEC ja que en marca el punt de partida i és 
indispensable per a defi nir els objectius fi nals.

 Els recursos  Els recursos de què disposa el centre per des-
plegar i implementar el PLEC. Es consideraran 
igualment els recursos interns (personal docent 
i no docent, biblioteca escolar, biblioteques 
d’aula, eines TIC, AMPA…) com els recursos 
externs (centre de recursos pedagògics, biblio-
teca pública, associacions de barri, llibreries…).

 Les necessitats de formació del professorat  Les necessitats de formació del professorat 
que es plantegin a partir de la diagnosi inicial i 
dels objectius que es proposin.

  La difusió del PLEC   La difusió del PLEC adreçada a tota la comuni-
tat educativa, a l’entorn proper i l’Administra-
ció i altres institucions vinculades al centre i a 
la lectura.

  La concreció de criteris i estratègies d’avalu-
ació i revisió del PLEC i la planifi cació de pro-
postes de millora  per ajustar els objectius i els 
continguts inicials a les noves necessitats que 
s’esdevinguin de la pròpia aplicació del PLEC.

Per a un bon desenvolupament del PLEC també 
cal considerar el paper essencial que hi té la bibli-
oteca escolar. Una biblioteca organitzada i  dina-
mitzada com a centre de documentació, infor-
mació i formació al servei de l’aprenentatge i de 
la comunitat educativa; i un espai on es fomenta 
l’hàbit lector.

Conclourem, doncs, dient que el PLEC és un pro-
jecte de centre que es concreta en un document 
d’ús pràctic, que s’ajusti a la realitat i necessitats 
de cada centre i que en defi neixi clarament les 
línies d’actuació a l’entorn de la lectura. Aquest 
document cal que sigui consensuat per la comu-
nitat educativa, contemplat en el Projecte educa-
tiu i aprovat pel consell escolar. 

tructures lingüístiques i textuals, coneixement 
del món…) i metacognitives (ajustament, con-
trol, adequació al propòsit…). Una bona com-
petència lectora implica, doncs, saber llegir, 
comprendre i interpretar textos en diversos 
formats (continu, discontinu, mixt i múltiple) i 
suports (text imprès i text electrònic).

 La competència informacional  La competència informacional (l’aprenentatge 
a través de la lectura), entesa com a l’adqui-
sició d’habilitats i destreses per localitzar, 
avaluar, usar i comunicar la informació de 
forma efectiva. És l’aprenentatge de la ges-
tió del coneixement i implica totes les àrees i 
matèries del currículum. També contempla els 
continguts clàssics de la formació d’usuaris 
de biblioteques. En la competència informa-
cional s’hi distingeixen tres àmbits: la cerca 
de la informació, el tractament de la informa-
ció i la comunicació de la informació. Per a 
un bon desenvolupament de la competència 
informacional al centre és necessari visualitzar 
de manera integrada i vinculada l’ús tant de 
la biblioteca escolar com de les TIC i els ma-
terials i eines específi ques que tant una com 
l’altra disposen.

 El gust per llegir  El gust per llegir (l’hàbit lector), entès com a 
l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi, en 
la formació del gust personal i en el desig lec-
tor propi. El gust per llegir implica que s’hagi 
assolit un bon nivell de competència lectora, la 
possibilitat de fer una lectura en llibertat, i que 
el centre promogui i faciliti contextos lectors.

Cadascun d’aquests eixos tracta la lectura des 
d’una perspectiva que complementa els altres, 
tenint en comú un concepte més ampli i trans-
versal: la competència lectora, que consisteix a 
comprendre i emprar els textos escrits i a refl exi-
onar-hi i implicar-s’hi per assolir els objectius pro-
pis, desenvolupar el coneixement i el potencial de 
cadascú i participar en la societat. (PISA, 2009)

A més d’aquests tres eixos bàsics, el document 
també ha de recollir altres aspectes que són 
igualment necessaris per al desplegament del 
PLEC i per a una bona implementació d’aquest 
en el centre:

El PLEC és un projecte de centre que 
es concreta en un document d’ús pràctic, 
que s’ajusti a la realitat i necessitats de 
cada centre i que en defi neixi clarament 
les línies d’actuació a l’entorn de la 
lectura. Aquest document cal que sigui 
consensuat per la comunitat educativa, 
contemplat en el Projecte educatiu i 
aprovat pel consell escolar
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La competència informacional 
des de la biblioteca escolar

La funció de la biblioteca al 
respecte de la competència 
informacional és ensenyar 
a cercar la informació en 
el sentit més ampli. Si bé 
inicialment aquesta funció se 
centrava en els documents 
en format paper, ara ha 
d’integrar l’organització, 
l’estructura i l’accés també 
als documents electrònics:  
multimèdia i/o hipertextuals. 
Els recursos accessibles 
des d’internet també s’han 
d’organitzar per a què la 
seva localització i accés sigui 
fàcil i efi caç, adaptant-se així 
a les necessitats de tota la 
comunitat educativa 

Adaptar-se a les necessitats formatives i informatives 
tant de l’alumnat com de tota la comunitat educativa

Escriure sobre competència informacional des de 
l’escola suposa d’una banda recuperar vells con-
ceptes i integrar-los en una nova terminologia. 
Terminologia que assumeix el canviant i sempre 
novíssim context tecnològic, social i educacional 
del segle XXI. D’una altra, suposa una adequació 
del terme original en llengua anglesa: Information 
Literacy. Terme que fou utilitzat per primera vegada 
l’any 1974 per Paul Zurkowski, president de la AII 
(Information Industry Association).

La competència informacional es defi neix com el 
conjunt de conceptes teòrics, habilitats i destre-
ses pràctiques que capaciten a la persona que les 
posseeix per localitzar, avaluar, usar i comunicar la 
informació de forma efectiva. I manté una correla-
ció directament proporcional amb la competència 
lectora. Sense una bona competència lectora difí-
cilment podem apuntar a una bona competència 
informacional. Està estretament lligada a algunes 
de les vuit competències bàsiques defi nides en el 
nostre currículum educatiu. Una de les més clares 
és la de tractament de la informació i competència 
digital en tant que «incorpora diferents habilitats, 
que van des de l’accés a la informació fi ns a la 
seva transmissió... Aquesta competència es desen-
volupa en la cerca, captació, selecció, registre i 
processament de la informació».

L’altra, la competència comunicativa lingüística i 
audiovisual de la qual es diu específi cament «cal 
que s’apliqui també en la cerca, selecció i proces-
sament de la informació provinent de tot tipus de 
mitjans, convencionals o digitals».

També és estreta la seva relació amb la compe-
tència d’aprendre a aprendre que pretén capacitar 
la persona per un aprenentatge al llarg de tota la 
vida i que persegueix entre altres «el maneig efi -
cient d’un conjunt de recursos i tècniques de tre-
ball intel·lectual per transformar la informació en 
coneixement propi».

I per últim recordar la competència d’autonomia 
i iniciativa personal que suposa «la capacitat de 
demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de 
les errades i d’assumir riscos. I també la capacitat 
d’escollir amb criteri».

Situada la competència informacional en el marc 
educatiu, cal situar-la somerament també en el 
marc etimològic. Com apuntava anteriorment, el 
terme original prové de l’anglès Information Lite-
racy1, la traducció literal del qual seria Alfabetit-
zació en informació o com està força estès Alfa-
betització Informacional (ALFIN). Però fora l’àmbit 
d’infl uència de l’anglès s’utilitzen expressions sinò-
nimes com: Educar en informació, Competencia en 

el manejo de la información, Educació documental, 
Desarrollo de habilidades informativas...

En parlar d’alfabetització hem de recordar que hi 
ha altres “alfabetitzacions” molt relacionades amb 
la informacional, l’adquisició de les quals aniria un 
pas per davant de la informacional. Ens referim a 
alfabetitzacions com la digital, la tecnològica o la 
informàtica. També a l’alfabetització audiovisual 
i/o en mitjans de comunicació.

Un dels punts claus a tenir clar sobre la defi nició 
de competència informacional és que incorpora el 
que s’anomena el cicle de vida de la informació que 
sintetitzem en tres grans fases: accés, tractament 
o ús i comunicació. Aquest cicle, més o menys 
complert, es troba implícit en tots els processos 
d’ensenyament-aprenentatge. Així doncs, quin és 
el paper que li pertoca a la biblioteca escolar? És 
força unànime concebre la biblioteca com l’espai 
ideal per a l’aprenentatge de l’accés. Ens hem de 
centrar, doncs, en els coneixements, habilitats i 
actituds més adequades per accedir a la informació. 
I acceptar que el procés d’ensenyament-aprenen-
tatge és un procés cada vegada més itinerant tant 
informacionalment com físicament: el que s’inicia 
a l’aula ordinària té continuïtat en l’aula d’informà-
tica, la de plàstica, el laboratori o a la biblioteca i 
no queda allà normalment sinó que segueix en cada 
cas un circuit o un fl ux de treball determinat. 

Sembla clar, doncs, que la funció de la biblioteca al 
respecte de la competència informacional és ense-
nyar a cercar la informació en el sentit més ampli 
i que requereix l’assoliment de les competències 
abans esmentades.

La competència 
informacional es 
defi neix com el 
conjunt de conceptes 
teòrics, habilitats i 
destreses pràctiques 
que capaciten a 
la persona que 
les poseeix per 
localitzar, avaluar, 
usar i comunicar la 
informació de forma 
efectiva

Grup Bibliomèdia de la FMRP. 
La biblioteca-mediateca. 

Infantil i primària. Proposta de treball. Barcelona: 
Rosa Sensat, 2008 (pàg.26) 

Ensenyar a utiliztar
el maquinari

Ensenyar a cercar
la informació

Ensenyar a trac-
tar-la

Aula 
ordinària

BIBLIOTECA

Aula 
d’informàtica

1 En alguns documents en llengua catalana trobem la paraula literacitat i en documents en llengua castellana, literacidad, però ni una ni l’altra les 
trobem reconegudes en els diccionaris principals d’ambdues llengües: l’IEC i el de la RAE. A la Neoleteca del Termcat la trobem com a sinònim 

d’ alfabetització funcional (nova incorporació) i es defi neix com la capacitat de comprendre i produir textos escrits i orals planifi cats que permet 
comunicar-se, ampliar coneixements i assolir objectius personals, socials i culturals [consulta:10/02/10]

Mònica Ricart Llach - Mestra de primària, documentalista i formadora del programa de biblioteques escolars
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Hem d’observar també, la variació en el con-
cepte que tenim de la funció predominant de la 
biblioteca, tant pública com escolar, al llarg de 
la vida de l’infant. En l’etapa maternal, l’ús i la 
idea principal que tenim i transmetem als nos-
tres alumnes i fi lls és que la biblioteca és un lloc 
privilegiat per trobar històries i relats meravello-
sos. També que poden trobar informació sobre 
animals o altres temes del seu interès, però la 
idea més compartida és justa la inversa de la 
que predomina en les etapes fi nals de l’educació 
obligatòria. Si visitem una biblioteca d’institut, 
difícilment trobarem alumnes llegint pel gust de 
llegir. Fonamentalment la seva vinculació amb 
la biblioteca escolar és la cerca d’informació i 
l’elaboració de treballs acadèmics.

El quadre següent vol resumir no només aquesta 
evolució conceptual de la biblioteca escolar, sinó 
també l’evolució del tipus de lectura que implica 
el canviar l’objecte i el propòsit de la lectura. 
No podem llegir de la mateixa manera el text 
literari de la lectura per plaer que el científi c o 
periodístic al qual recorrem sovint en la lectura 
per la recerca.

La lectura que en un principi ens acosta a la bibli-
oteca a alumnes, pares i mestres, és la lectura 
imaginativa, la lectura per plaer. El que fomen-
tem des de l’escola i des de la biblioteca és el 
gust per la lectura, el gaudi de la lectura, i ho 
fem a través de programes i activitats de dina-
mització i animació a la lectura. Programes en els 
quals sol haver-hi un mínim de formació en quant 
a localitzar, identifi car i accedir als llibres d’ima-
ginació. A mesura que passen les etapes educa-
tives, la biblioteca deixa de ser el lloc màgic on 
escoltar, llegir i mirar bonics contes per passar a 
ser l’espai on fonamentalment hi anem per cer-
car informació. Des de l’escola i les biblioteques 
públiques el que fomentem és el coneixement 
de l’organització de la biblioteca, la localització 
dels documents, la seva identifi cació per matè-
ries o àrees de coneixement i llavors a entendre 
l’estructura del document segons la tipologia, les 
eines que ens ajuden a entendre’l (codis, llegen-
des, abreviatures, sigles...), les eines que ens 
ajuden a localitzar algunes dades en particular 
(sumaris, taules de continguts, índex...). En defi -
nitiva, apliquem un programa de formació d’usu-
aris. Aquesta formació que inicialment se cen-
trava en les obres de referència en suport paper, 
ara ha d’integrar les eines i fonts d’informació 
en suport digital. Ha d’integrar l’organització, 
l’estructura i l’accés no només als document en 
paper, sinó als documents electrònics: multimè-
dia i/o hipertextuals.

Si no accedim de la mateixa manera al llibre 
d’imaginació que al llibre de coneixement, tam-
poc ho fem quan canviem de suport. No accedim 

tres biblioteques i aules, els recursos informatius 
accessibles des d’internet també s’han d’orga-
nitzar per a què la seva localització i accés sigui 
fàcil i efi caç. I aquesta organització ha de con-
templar, d’un costat, les necessitats d’aprenen-
tatge dels alumnes, però també les necessitats 
informatives del claustre de professors, de la 
comissió de biblioteca, dels diferents departa-
ments i de la resta de la comunitat educativa. 
De l’altra banda, la personalització dels espais: 
qui hi treballa i les necessitats del treball que s’hi 
desenvolupa. En aquest sentit, i pensant també 
en educar el criteri en els nostres alumnes, 
és una bona estratègia la reconfi guració de la 
pàgina d’inici del navegador tant dels ordinadors 
de la biblioteca escolar com els de l’aula d’infor-
màtica com els que puguin haver en les diferents 
aules o espais del centre escolar. I utilitzar com 
a pàgina inicial la del bloc/web de la biblioteca 
escolar, la del centre, la del departament, les 
dels portals educatius com l’xtec o l’edu365 o si 
estem pensant en els ordinadors de la direcció o 
de la sala de professors del centre potser el web 
del Departament d’Educació, el dels SSTT...

Una altra petita estratègia que ajuda al conei-
xement dels recursos i al desenvolupament del 
criteri és la confi guració de la barra d’adreces 
d’interès. Val la pena tenir a mà les adreces dels 
recursos que considerem més útils i sobretot 
pensats per als alumnes: els portals de les pro-
postes d’activitat en línia de les editorials amb  
què treballem a l’escola, els portals de bibliote-
ques infantils o escolars que recullen un grapat 
d’eines i recursos informatius prèviament selec-
cionats o els portals educatius que també han 
passat una valoració professional.

La competència informacional és un concepte 
relativament nou com hem vist, però que en la 
Societat del Coneixement del segle XXI té sens 
dubte, un llarg camí a recórrer.

de la mateixa manera ni requerim dels mateixos 
coneixements per accedir a una enciclopèdia tra-
dicional que electrònica, per exemple. El mateix 
amb una revista, un diari, un atles...I, fi nalment, 
tampoc llegim de la mateixa manera el llibre, 
imaginatiu o de coneixements, en paper que en 
la pantalla.

Hem de tenir molt present, sobretot, en la lectura 
per la recerca, la signifi cació tant de la lectura 
de la imatge, com la de la lectura de l’hipertext. 
L’hipertext suposa un canvi prou important en 
la manera de llegir com perquè no s’analitzi una 
mica més. Fins ara ens hem encarregat d’ense-
nyar i els alumnes d’aprendre una lectura lineal 
i/o seqüencial dels documents. Ara bé, davant la 
pantalla aquest ensenyament pràcticament salta 
pels aires i ens trobem, uns i altres, davant l’hi-
pertext. El qual dóna peu a una lectura discontí-
nua, associativa, que permet anar d’unes parts 
a d’altres del document segons el nostre criteri, 
gust o interès. Ens permet una lectura més per-
sonal, potser més lliure, perquè el recorregut 
de la lectura és múltiple i és el lector, expert o 
novell, el qui tria. Ens facilita la construcció del 
coneixement a partir dels múltiples fragments 
que podem associar. Però aquest canvi implica 
dos aspectes als quals s’ha de fer lloc en els 
programes de formació d’usuaris. El primer, edu-
car el criteri, el gust i l’interès. El segon, educar 
per l’orientació en aquesta lectura tan oberta i en 
què tan fàcilment pots perdre’t.

En aquest sentit, potser hauríem de començar a 
pensar en treure profi t dels diferents programes 
de capturadors de vídeo i elaborar petits tutorials  
que mostrin com utilitzar la selecció de recursos 
que hem fet, els espais del nostre bloc i, fi ns i 
tot, el funcionament de la nostra biblioteca. És 
una activitat perfectament integrable en el cur-
rículum educatiu dels nostres alumnes tant de 
primària com de secundària.

Finalment, un darrer aspecte a tenir en compte: 
no podem parlar de competència informacional 
des de la biblioteca escolar sense parlar de la 
cultura de la informació del centre escolar. Per 
ser breus defi nirem la cultura de la informació 
com a totes aquelles habilitats i coneixements 
que posseeix l’organització, el centre escolar en 
el nostre cas, per seleccionar, processar, orga-
nitzar, aplicar i difondre la informació. És clau, 
doncs, l’organització (i també ho és el paper que 
hi té la biblioteca escolar i el bibliotecari) de l’ac-
cés a la informació a la xarxa des de la biblioteca 
escolar i des dels altres espais de l’escola. De la 
mateixa manera que els recursos tradicionals i 
multimèdia els tenim ja organitzats en les nos-

La funció de la biblioteca respecte la competència informacional és ensenyar a cercar la informació
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Lectura per recerca

Mònica Ricart Llach

Pàgina inicial del navegador de la biblioteca Rosa Oriol. 
La barra d’adreces d’interès conté una selecció 

de recursos.
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Cooperació, col·laboració 
i implicació com a clau d’èxit

La Xarxa de biblioteques 
escolars de les comarques de 
Lleida va néixer l’any 2008 
com a espai de referència 
que ofereix informació, 
assessorament i experiències 
per a desenvolupar projectes 
de biblioteca escolar. Un dels 
principals eixos de treball 
de la Xarxa és el projecte 
comú de lectura ‘El petit 
príncep’ i l’organització de 
les I Jornades de biblioteca 
escolar de les comarques 
de Lleida. La Xarxa potencia 
també les activitats 
conjuntes entre la biblioteca 
pública i la biblioteca escolar, 
així com l’intercanvi de 
bones pràctiques en el treball 
de dinamització de la lectura

Xarxa de biblioteques escolars de les comarques de Lleida
La lectura és un element clau per a l’aprenentatge i 
per accedir a la cultura. Llegir és el camí que ens per-
met accedir a la informació, seleccionar-la, valorar-la 
i assimilar-la per transformar-la en coneixement per-
sonal i en saviesa col·lectiva. Avui, diferents organis-
mes internacionals (PISA, Unió Europea...) insten als 
sistemes educatius a cercar estratègies per millorar la 
lectura comprensiva, fet que remarca la importància 
de la lectura com a mitjà bàsic d’aprenentatge. 

Dins d’aquest context, el Programa de Biblioteca 
Escolar “puntedu”, un espai de coneixement i apre-
nentatge, neix el curs 2004/05 al Departament 
d’Educació amb l’objectiu d’impulsar i consolidar el 
funcionament de la biblioteca entès com a centre de 
recursos per a l’aprenentatge i la recerca i com un 
servei per al desenvolupament del currículum i del 
projecte educatiu de centre amb la voluntat de pro-
mocionar la lectura, en un sentit ampli i global: com 
a competència lectora, com a competència informa-
cional i com a font de plaer. Una de les accions més 
importants d’aquest Programa és estructurar una 
xarxa de biblioteques escolars al territori de Catalu-
nya, amb diferents agents que facilitin el treball col-
laboratiu, l’aproximació i adequació de la biblioteca 
escolar a les necessitat de cada centre educatiu. 
Un exemple reeixit d’aquest objectiu és la xarxa de   
biblioteques escolars de les comarques de Lleida. 

Des de l’any 2005, un dels objectius dels centres 
de recursos pedagògics i Serveis Educatius ha estat 
donar suport a la formació del professorat responsa-
ble de la biblioteca escolar i a la dinamització de les 
biblioteques escolars. Així, al Centre de Recursos 
Pedagògics (CRP) del Segrià, com a referent territo-
rial, han rebut formació institucional 92 professors 
i professores de primària i secundària dels centres 
educatius de les comarques de Lleida. Un cop fi na-
litzada la formació, des dels Serveis Educatius (CRP) 
es veu la necessitat de continuar donant suport a 
les biblioteques escolars: seminaris de coordinació 
i tallers amb la participació dels professors/es res-
ponsables de biblioteques. Però més enllà d’aquest 
formats més convencionals, es detecta la urgència 
d’idear un sistema de treball que permeti mante-
nir el contacte entre tots els responsables de les 
biblioteques i que, a la vegada, afavoreixi un treball   
cooperatiu, un intercanvi d’inquietuds i experiències 
i un suport a la iniciació de projectes relacionats 
amb les biblioteques i la lectura.

Els Inicis de la Xarxa de biblioteques escolars 
de les comarques de Lleida
A inicis del curs 2008/09 la Secció de Serveis de 
Programes dels ST de Lleida i el SE (CRP) del Segrià, 
com a centre de referència del Programa a Lleida, van 
proposar constituir la Xarxa de biblioteques escolars 
de les comarques de Lleida, però amb uns objectius 
més ambiciosos que els plantejats de bon comença-
ment: no solament serà un espai per a responsables 

de biblioteques escolars, sinó que, entenent que la 
promoció de la lectura és una responsabilitat com-
partida, s’obre la xarxa als equips directius, al pro-
fessorat, a les famílies, a les entitats educatives de 
l’entorn, a les biblioteques públiques i altres perso-
nes i entitats ciutadanes que, d’una u altra manera, 
puguin tenir interès en el tema.

Per endegar la xarxa es van convocar tots els refe-
rents dels diferents SE (CRP) de les Terres de Lleida, 
la Coordinadora LIC (assessor/a en llengua, inter-
culturalitat i cohesió social) i un representant de la 
Secció de Serveis Educatius i formació permanent.
Per donar a conèixer la proposta, es va fer una 
labor externa de difusió i de contacte del CRP del 
Segrià amb diferents persones, entitats i institucions 
susceptibles de pertànyer a la xarxa (la biblioteca 
pública, l’Ajuntament, l’ICE, la Diputació, el Departa-
ment de Cultura...).Totes les persones i els represen-
tants d’aquestes institucions es vinculen a la xarxa 
amb diferents nivells de compromís i des de mirades 
i perspectives professionals diferents, però amb un 
horitzó comú, el de donar rellevància i suport a les 
biblioteques escolars del territori.

Així, la xarxa té dos nivells organitzatius. D’una banda, 
un espai permanent de coordinació, amb els referents 
dels diferents SE (CRP, LIC): La Noguera, El Pallars, 
L’Urgell, El Segrià, Les Garrigues, Pla d’Urgell, la Vall 
d’Aran, L’Urgell i La Segarra, Coordinació LIC, Refe-
rent de programes d’Innovació de la Secció de Serveis 
i Programes dels ST. D’altra banda, un espai obert de 
la Xarxa, amb la participació de tots els membres de 
l’espai permanent més el representant IME de l’Ajunta-
ment de Lleida, responsables de les biblioteques esco-
lars "puntedu", Coordinació Equip ICE-UdL (Institut de 
Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida) de 
biblioteques escolars "puntedu", representants de la 
biblioteca pública de Lleida, Central de biblioteques de 
Lleida, Departament de Cultura i Mitjans de Comuni-
cació, Moviment de Renovació Pedagògica. La Dipu-
tació de Lleida, el Col·legi Ofi cial de Bibliotecaris i el 
Departament de Cultura ens han donat suport i han 
col·laborat en la difusió del projecte.

Per fi , al desembre del 2008, té lloc la primera tro-
bada de tots els membres de la xarxa de biblioteques 
escolars de les terres de Lleida, en la qual el CRP del 
Segrià va presentar la proposta d’un projecte comú 
de lectura i la realització d’unes jornades per desen-
volupar-lo. Durant el curs 2008/2009, els membres 
de la xarxa ens vàrem reunir periòdicament per tal 
de concretar els objectius i determinar les principals 
línies d’actuació. Les trobades han tingut lloc en les 
diferents seus de les institucions per tal d’afavorir la 
seva implicació, conèixer l’entorn de cada entitat, la 
qual cosa pot enriquir la nostra acció conjunta.

Els objectius de la xarxa són dinamitzar un projecte 
comú de lectura; tenir un espai de referència on les 

Cartell promocional de les primeres jornades de 
Biblioteques Escolars de les comarques de Lleida

M. Paz Ríos - Institut Maria Rubies de Lleida / Teresa Solanelles - Servei Educatiu del Segrià / Cecília Lladó - 
Programa de biblioteca escolar “puntedu” 

1 0  t e m e s  c l a ut e m e s  c l a u   n u m  1 3



persones interessades puguin disposar de la infor-
mació, l’assessorament i experiències per desen-
volupar projectes de biblioteca escolar; realitzar 
activitats conjuntes entre la biblioteca pública i la 
biblioteca escolar; crear un bloc en l’espai virtual; 
organitzar les I Jornades de Biblioteca Escolar de 
les comarques de Lleida i intercanviar bones pràc-
tiques en el treball de dinamització de la lectura.

Les principals actuacions de la xarxa durant el 
curs 2008-2009 van ser l’elaboració del projecte 
comú de lectura i la seva presentació als centres 
i a la biblioteca pública, la creació d’un bloc i l’or-
ganització de les I Jornades de Biblioteca Esco-
lar de les comarques de Lleida. Durant el curs 
2009-2010, els eixos d’actuació de la xarxa són 
la realització de les Jornades, l’inici del projecte 
de lectura El Petit Príncep (en què participen 46 
llars, escoles i instituts de totes les comarques) 
i la realització d’una activitat conjunta, a l’abril 
del 2010, amb motiu de la primera impressió del 
llibre El Petit Príncep.

Projecte de lectura ‘El Petit Príncep’
El primer objectiu de la xarxa és donar rellevància 
al fet lector a partir d’un projecte de lectura que 
servís de base per a la realització de les I Jornades 
de Biblioteca Escolar de les terres de Lleida. Es va 
triar El Petit Príncep per diferents raons. Primer 
ens va captivar la història que ens conta, el seu 
llenguatge senzill i els valors que transmet. Però, 
a més a més, és un llibre que permet moltes lec-
tures i molts nivells d’interpretació, de tal manera 
que es va revelar com el perfecte fi l conductor 
per a uns itineraris de lectura que van des de les 
llars d’infants fi ns a l’ensenyament post-obliga-
tori. De totes les possibilitats que ofereix el llibre, 
ens vam decidir per treballar dos temes que són 
una constant al relat: l’amistat (capítols 17-9-21-
24-25-26-27) i l’astronomia (capítols 4-6-16).

Per aconseguir la immersió al món màgic d’El 
Petit Príncep es va fer una cerca acurada d’altres 
lectures que giren al voltant dels temes triats: dos 
llibres d’imaginació i de coneixements per cada 
nivell educatiu, tenint en compte la capacitat lec-
tora dels alumnes i els seus interessos. Les guies 
d’algunes d’aquestes lectures es poden trobar al 
Bloc El Petit Príncep: http://blocs.xtec.cat/petit-
princepprojecte. A partir d’aquestes lectures es 
proposa elaborar accions lectores i potenciar la 
refl exió del professorat des de l’aula, el cicle, el 
departament, la biblioteca escolar, la biblioteca 
pública, com a projecte de centre, activitats espe-
cífi ques de lectura...

Des dels centres de recursos pedagògics i de 
les biblioteques públiques, a més de les lectu-
res recomanades en el projecte, varem preparar 
maletes temàtiques sobre l’amistat i l’astronomia 
per diferents nivells educatius (Llar d’infants, Pri-
mària, ESO/Batxillerat) i amb diferents suports: 
llibres de lectura (poesia, narració, teatre, con-
tes), llibres de coneixement, CD, DVD, material 
sobre astronomia, adreces web, revistes... per-
què cada professor/a pugui escollir depenent de 
les seves necessitats. També s’han confegit lots 
de 25 exemplars d’El Petit Príncep i altres lectures 
per treballar a l’aula. Els centres poden sol·licitar 
aquests lots i les Maletes Viatgeres, en servei de 
préstec, als Centres de Recursos Pedagògics i a 
les biblioteques públiques o bibliobús.

Aquest projecte és una proposta de lectura 
oberta, que s’ofereix a tots els centres educatius 

lars de les comarques de Lleida, celebrades el 17 
d’octubre de 2009 a la Universitat de Lleida. 
Les jornades van comptar amb una conferència 
inaugural de José García Guerrero, coordinador 
provincial del Plan de lectura y Bibliotecas escola-
res de la Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía en Málaga i va versar sobre el paper de 
les biblioteques escolars com a recurs estratègic 
per al desenvolupament corresponsable de la lec-
tura als centres. 

D’altra banda, a les jornades es va presentar el 
projecte comú de lectura i el bloc creat amb l’ob-
jectiu de ser un espai de difusió de totes les acti-
vitats que es generin des dels centres educatius 
i des de les biblioteques públiques. Així mateix, 
es van realitzar setze tallers simultanis, amb els 
quals es va pretendre oferir un ampli ventall de 
possibilitats per al treball de la lectura des de dife-
rents perspectives i  en les diferents àrees curri-
culars. En Jaume Centelles va fer la conferència 
de clausura, com no podria ser d’altra manera, 
sobre El Petit Príncep. També es va realitzar una 
exposició de 145 llibres sobre El Petit Príncep en 
diferents edicions i idiomes i una mostra de les 
maletes de lectura sobre el projecte. L’avaluació 
que van fer els assistents sobre la Jornada va ser 
força positiva, destacant un elevat percentatge 
de participació.

La continuïtat
Hi ha vida després d’El Petit Príncep? I tant, molta 
vida. Per al proper curs 2010-11 s’ha previst la 
realització d’una exposició conjunta de treballs 
de l’alumnat dels centres i biblioteques públiques 
participants en el projecte i una trobada a nivell 
comarcal d’intercanvi d’experiències i bones 
pràctiques. Però a més a més, els membres de 
la xarxa ja estem treballant en el proper projecte 
comú de lectura: establir els criteris per a la selec-
ció dels llibres, proposar nous mètodes per abor-
dar la lectura literària...

La xarxa de biblioteques de les comarques de 
Lleida, formada per entitats sensibles a la lectura, 
vol aportar el seu gra de sorra perquè cada mestre, 
cada professor/a, pugui refl exionar sobre la seva 
pràctica i compartir-la, de manera que conjunta-
ment disposi d’un ventall d’eines per al treball de la 
lectura, element clau per l’educació del segle XXI.

El Programa de biblioteca escolar “puntedu” veu 
en aquesta experiència un exemple a valorar posi-
tivament i a seguir amb la fi nalitat que les bibliote-
ques escolars de tots els centres educatius puguin 
fer pinya amb el suport de diversos agents, admi-
nistracions i entitats que comparteixen el mateix 
interès: facilitar i promoure la lectura i la compe-
tència informacional a les generacions actuals i 
futures. 

de 0 a 18 anys i a les biblioteques públiques i que 
pretén treballar la lectura a partir d’un nexe comú, 
el llibre El Petit Príncep, amb mirades i dimensions 
diferents en funció de la realitat i necessitat de 
cada centre. Els objectius del projecte són:
 Fomentar la lectura des dels tres àmbits: com-
petència lectora, competència informacional i 
gust per a la lectura. 

 Aprofi tar la potencialitat educativa d’El Petit 
Príncep aprofundint en els valors i temàtiques 
de cadascun dels capítols.

 Exercitar la comprensió, la memòria, la ima-
ginació i la sensibilitat dels alumnes perquè 
aprenguin a gestionar les seves emocions i a 
formar-se com a ciutadans i ciutadanes en la 
responsabilitat, la participació, el pluralisme, la 
tolerància i el respecte.

 Donar a conèixer als docents lectures concre-
tes i estratègies per promoure la creativitat, els 
valors i  el coneixement  dels seus alumnes a 
través de dues temàtiques: l’amistat i l’astro-
nomia.

  Aportar eines pedagògiques de lectura relacio-
nades amb les diferents àrees curriculars i faci-
litar que el professorat pugui refl exionar sobre 
la seva pràctica docent.

 Compartir les experiències i activitats desenvo-
lupades en els centres respecte aquest projecte 
mitjançant un espai virtual: bloc.

En el bloc d’El Petit Príncep, gestionat des del 
CRP del Segrià, s’hi poden trobar les aportacions 
fetes des de les entitats i institucions de la Xarxa 
i les realitzades des dels centres i biblioteques 
públiques participants. És un espai on mostrar i 
compartir tots els treballs que puguin anar cons-
truint des dels centres, on trobar informació sobre 
el projecte, guies de lectura dels llibres proposats, 
experiències, recursos de la biblioteca pública, 
enllaços d’interès, centres participants, informa-
cions sobre les I Jornades, etc. També es pretén 
reforçar la motivació d’alumnat i professorat en 
veure la seva tasca refl ectida i compartida en un 
mateix espai. L’adreça d’aquest espai virtual és:  
http://blocs.xtec.cat/petitprincepprojecte.

Durant el mes de maig de 2009 es va fer una 
presentació d’aquest projecte als centres de pri-
mària i secundària i a les biblioteques per tal que 
els centres interessats poguessin incloure’l dins 
el pla de treball per al curs 2009-10. A partir del 
mes  de juny i principis de juliol els membres de la 
xarxa vàrem dedicar els nostres esforços a orga-
nitzar la infraestructura, la logística i la difusió de 
les Jornades. Aquestes Jornades han estat el tret 
de sortida del projecte comú de lectura.

Les I jornades sobre biblioteques escolars
Un altre dels objectius de la xarxa va ser l’orga-
nització de les I Jornades sobre biblioteques esco-
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Per al proper curs 2010-2011, s'ha previst 
la realització d’una exposició conjunta 
de treballs de l’alumnat dels centres i 
biblioteques públiques participants en el 
projecte i una trobada a nivell comarcal 
d’intercanvi d’experiències i bones pràctiques



«Lluitarem per crear 
una estructura que 
faci possible l’avenç 
en el marc de la 
col·laboració entre 
biblioteca escolar i 
biblioteca pública, ja 
que l’acció conjunta 
i coordinada entre 
totes dues ajudarà 
a optimitzar els 
recursos, els esforços 
i els serveis»

Suport a la biblioteca escolar 
des de la biblioteca pública

La Biblioteca Pública 
Marcel·lí Domingo de 
Tortosa, en col·laboració 
amb el Centre de Recursos 
del Baix Ebre, inicia l’any 
2007 un programa de visites 
escolars a l’equipament 
amb la fi nalitat de donar a 
conèixer el funcionament, 
els recursos, els serveis i 
les activitats que organitza. 
La visita, adaptada als 
diferents nivells educatius, 
es realitza en coordinació 
amb la persona responsable 
de la biblioteca escolar i de la 
biblioteca pública, així com el 
professorat implicat

Biblioteca pública / biblioteca escolar 
La sensibilització i l’impuls de la lectura ha de ser res-
ponsabilitat de l’escola juntament amb la biblioteca 
pública i la família, donat que llegir, a més d’una acti-
vitat personal, ha esdevingut una autèntica necessi-
tat social. Per tant, tots aquells que ens dediquem a 
educar, en un sentit global, hem de vetllar per a que 
tots els xiquets i xiquetes tinguin aquesta necessitat 
coberta.

A l’inici del curs escolar 2004-2005, el Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya crea el Pro-
grama de biblioteques escolars “puntedu”, un espai 
de coneixement i aprenentatge. Aquest programa 
pretén impulsar i consolidar el funcionament de la 
biblioteca com a instrument bàsic per a l’aprenen-
tatge en el desenvolupament de les diferent àrees 
curriculars i per a la promoció de l’hàbit lector. Per la 
seva banda, la UNESCO, en el seu manifest, destaca 
que les biblioteques públiques, a més de facilitar l’ac-
cés lliure al coneixement, facilitar la integració social 
i treballar per la inclusió dels diferents col·lectius 
que formen el teixit social de la ciutat, també han 
de difondre l’accés a la informació, el foment de la 
lectura i el suport a la formació.

La biblioteca pública ha d’ésser un dels principals 
agents dinamitzadors de la vida cultural de la socie-
tat, i ha de contribuir a l’educació i la integració dels 
seus habitants. Per això ha de col·laborar amb altres 
organismes socials, culturals i educatius. En aquest 
context, no podíem defugir de la responsabilitat que 
ens pertoca i vàrem tractar de fer un front comú amb 
l’escola. 

Pels voltants de l’any 2007, vàrem prendre contacte 
amb el CRP (Centre de Recursos Educatius) per tal 
d’iniciar un programa de visites escolars a la Biblio-
teca Pública Marcel·lí Domingo de Tortosa recent-
ment inaugurada. L’acord al qual vàrem arribar ator-
gava la gestió de l’activitat al Centre de Recursos del 
Baix Ebre i a nosaltres dotar-la de contingut.

Amb aquesta activitat volem donar a conèixer el fun-
cionament, els recursos, els serveis i les activitats 
adreçades tant als escolars com al públic en general, 
a través d’aquests objectius:
 Transmetre el vessant educador de la biblioteca a 
l’alumnat i saber-la utilitzar i aprendre a través dels 
seus recursos.

 Formar els futurs lectors i usuaris/usuàries en l’uti-
lització dels diferents recursos que ofereix la bibli-
oteca pública.

 Potenciar les línies de cooperació entre la biblioteca 
pública i els centres escolars.

 Animar a la lectura de forma didàctica i lúdica.
 Familiaritzar els xiquetes/xiquets en l’ús dels dife-
rents serveis bibliotecaris.

 Descobrir la biblioteca com a entorn atractiu i ple 
de possibilitats.

 Conèixer la ubicació de cada secció i practicar en la 
recerca de materials.

La nostra Secció Infantil, on s’adreça bona part de 
l’alumnat que ens visita, està dividida en dues parts:

1-  Els llibres de matèries 
Trobem els llibres distribuïts amb el número de la 
CDU corresponent, seguint les mateixes concrecions 
que a la Secció d’adults però amb una I al davant de 
la signatura topogràfi ca.

2- Els llibres d’imaginació 
Els tenim classifi cats per edats, així tenim:
 I0 (Bebeteca) (de 0 a 3 anys): Contes de roba, plàs-
tic o cartró dur. Els hi posem un gomet de color 
blanc i els ordenem de l’A a la Z amb les tres pri-
meres lletres del cognom de l’autor. Si el llibre és 
en castellà es posa una franja vermella al comen-
çament i al fi nal de l’etiqueta per a diferenciar-ho 
dels llibres que són en català. 

 I1 (de 3 a 6 anys): Contes amb molt poca lletra 
i moltes il·lustracions. Porten un gomet de color 
blau. Si el llibre és en castellà es posa una franja 
vermella al començament i al fi nal de l’etiqueta 
per a diferenciar-lo dels llibres que són en català. 
Tenim unes seccions especials:
- Subsecció de lletra lligada: I1(LLIGADA)

AUTOR.  
- Subsecció de lletra de pal: I1(PAL)AUTOR.
- Subsecció de llibres mòbils (coneguts com a 

llibres pop-up, desplegables, fi nestretes, etc): 
I1(MÒBILS)AUTOR. 

- Subsecció de llibres amb pictogrames: 
I1(PICTOGRAMES)AUTOR. 

- Subsecció de llibres “Com l’hi explico” (llibres que 
tracten sobre els sentiments, emocions, hàbits, 
valors...): I1(COM L’HI EXPLICO)AUTOR. 

- Subsecció de contes clàssics (per a tenir junts 
tots els contes clàssics, en llibre infantil es dóna 
molt el tema de les adaptacions, llavors ens 
trobem que si fèiem servir el criteri de l’adap-
tació quedarien tots els contes separats, per 
això vàrem decidir posar-los junts i entrar-los per 
títol): I1(CONTES)TÍTOL. 

- La resta de contes d’aquesta edat que no entra-
rien en cap d’aquestes subseccions els ordenem 
de l’A a la Z amb les tres primeres lletres del 
cognom de l’autor: I1 AUTOR.

 
 I2 (contes de 7 a 9 anys). Contes amb una mica 
més de lletra i menys il·lustració. Porten un gomet 
vermell i els ordenem de l’A a la Z amb les tres pri-
meres lletres del cognom de l’autor: I2 AUTOR. Si 
el llibre és en castellà es posa una franja vermella 
al començament i al fi nal de l’etiqueta per a dife-
renciar-lo dels llibres que són en català.

 I3 (contes de 10 a 12 anys). Són contes on domina 
la lletra sobre la il·lustració que, en alguns casos, 
és gairebé inexistent. Porten un gomet verd i els 
ordenem de la A a la Z amb les tres primeres lle-
tres del cognom de l’autor: I3 AUTOR. Si el llibre 

Irene Prades Ginovart - Directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa
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és en castellà es posa una franja vermella al 
començament i al fi nal de l’etiqueta per a dife-
renciar-lo dels llibres que són en català.

 Còmics (còmics de temàtiques infantils, sense 
sexe o violència). Els tenim ordenats de l’A a la 
Z amb les tres primeres lletres del cognom de 
l’autor: IC AUTOR. Si el llibre és en castellà es 
posa una franja vermella al començament i al 
fi nal de l’etiqueta per a diferenciar-lo dels llibres 
que són en català.

 Novel·la juvenil (novel·la i contes de 13 anys 
en endavant). Vàrem decidir posar-la a la sala 
de novel·la d’adults, ja que els joves se senten 
adults i ja no volen utilitzar els serveis i l’es-
pai dels infants. Els tenim ordenats de l’A a la 
Z amb les tres primeres lletres del cognom de 
l’autor: JN AUTOR.

Dins l’espai de la secció infantil tenim ubicat 
també el Centre d’Interès “Pares i Mares”. For-
mat per llibres d’interès per als pares/mares 
referents a la cura i l’educació dels seus fi lls. La 
signatura dels documents serà PARES/FILLS més 
la subdivisió que li correspongui pel seu contin-
gut: Activitats; Adolescents; Contes; Educació 
(escoltar, parlar amb els fi lls); Embaràs (tot allò 
que fa referència a l’embaràs i al part); Jocs (no 
s’utilitza, farem servir activitats); Lectura (com 
habituar els nens a llegir); Mares/Pares (com ser 
els millors pares, consells, anècdotes, acudits...); 
Nadons (tot el que parli del nadó en el primer any 
de vida: lactància, labors...); Noms (diccionaris de 
noms de nois i noies); Nutrició; Psicologia (com 
resoldre diferents problemàtiques: gelosia, rebe-
queries, bolquers, portar-se bé, dormir, etapes, 
parlar...), Adopció; Salut (massatges, accidents 
infantils...). En aquesta secció també hem inclòs 
CD i DVD per a nadons.

Quines estratègies fem servir?
Partim de l’activitat central, la neuràlgica, que és 
la que origina totes les altres: la visita a la biblio-
teca. Les visites escolars són portades a terme pel 
personal de la biblioteca i es fan tots els dimarts i 
dijous de 10 a 12h del matí en dues sessions. Es 
prepara la visita escolar conjuntament (el/la res-
ponsable de la biblioteca escolar i de la biblioteca 
pública i el professorat implicat) per concretar el 
contingut de l’activitat, adaptar-la al cicle educa-
tiu a què va adreçada i preveure les activitats prè-
vies i posteriors, apropiades a les diferents edats i 

D’altra banda, participem i donem difusió del con-
curs “Llegir en veu alta” V Certamen de Funda-
ció Enciclopèdia Catalana. La Biblioteca Marcel·lí 
Domingo va fer una carta de presentació per a 
tots els Col·legis de la Comarca del Baix Ebre. 
Vàrem contactar amb el Departament d’Ensenya-
ment de les Terres de l’Ebre i ens varen donar les 
adreces de Correu de totes les escoles. 

Després de presentar el Concurs al personal de la 
Biblioteca ens vàrem posar amb contacte amb els 
caps d’estudi i els vàrem fer un taller de lectura 
en veu alta, impartit per l’actriu Mercè Angles, 
professional en aquest tema. Una de les maneres 
de fomentar el gust per la lectura és a través de 
l’audició del que diuen, expressen o conten els 
altres. Aquest projecte va tenir molta acceptació 
com vàrem comprovar  el divendres dia 8 de maig 
del 2009 a l’Auditori Felip Pedrell, per primera 
vegada, la fi nal comarcal al Baix Ebre. Vàrem 
participar trenta alumnes de dotze escoles. Els 
estudiants, des de tercer de primària fi ns quart 
d’ESO, van llegir individualment i col·lectivament 
un text en veu alta sota l’atenta mirada d’un jurat 
format per persones relacionades amb la cultura.

Una altra activitat que realitzem és l’exposició de 
llibres. El Consell Català del Llibre Infantil i Juve-
nil ha concebut, dissenyat i realitzat exposicions 
que aborden temes diversos des del punt de vista 
de la literatura infantil i juvenil. La biblioteca cada 
any està interessada en sol·licitar aquestes expo-
sicions temporalment i oferir-les a les escoles per 
donar a conèixer les novetats editorials sobre 
aquests temes. A més, es realitzen activitats de 
conta contes per als nens i nenes que les visiten.

Conclusió
La fi ta és desenvolupar un servei a la mida dels 
usuaris i usuàries per satisfer adequadament les 
seves necessitats lectores. La societat del futur 
va cap el treball en clau comunitària, en xarxa i 
amb la implicació dels diversos agents, instituci-
ons i serveis que hi intervenen. Per tant, des de la 
biblioteca pública volem fomentar la coordinació 
d’un dels agents més importants en l'educació: 
l’escola, i és per això que lluitarem per crear una 
estructura que faci possible l’avenç en el marc de 
la col·laboració entre biblioteca escolar i biblioteca 
pública, ja que l’acció conjunta i coordinada entre 
totes dues ajudarà a optimitzar els recursos, els 
esforços i els serveis, donat que existeixen reptes 
i objectius comuns. 

que serveixi per a ensenyar-los a ser usuaris autò-
noms de qualsevol tipus de biblioteca.

Als alumnes se’ls ofereix la informació de la bibli-
oteca fent servir recursos com la narració oral, la 
dramatització, els titelles o els jocs i se’ls mostra 
aquest espai singular on poden trobar històries 
i personatges. A la primera visita es presenta la 
biblioteca als nous usuaris. Cada visita s’adapta 
a l’edat i les necessitats dels alumnes, consta de 
la visita guiada i l’explicació de contes o mostra 
d’una selecció de contes i llibres especials per a 
visites. A segones i terceres visites, es duen a 
terme diferents activitats de formació dels usua-
ris, introducció de la CDU, jocs de cerca de docu-
ments a la zona infantil (contes, llibres, còmics). 
Aquestes activitats també s’ajusten a l’edat i el 
curs dels alumnes. S’involucra als mestres propo-
sant-los una activitat o deure escolar que implica 
als alumnes venir a la biblioteca, acompanyats 
pels seus pares per tal de poder realitzar-la. En 
fi nalitzar la sessió se’ls fa entrega d’una carpeta i 
una guia de la biblioteca per a les famílies on són 
informats sobre qualsevol aspecte relacionat amb 
les seccions i els serveis que oferim. A més, una 
butlleta per fer-se’n socis.

Altres activitats
Altres activitats que oferim són el préstec de lots 
de contes i llibres per a cicles infantil, mitjà i supe-
rior; el préstec de Maletes rondalleres (pirates, 
princeses, manualitats, jocs...), l’Hora del conte, 
la col·laboració amb Seminaris biblioteques esco-
lars, fomentar la participació en concursos (Sant 
Jordi, Nadal, rodolins..., el préstec interbibliote-
cari de lots temàtics de Cepse o el club de lectura 
juvenil, per conèixer autors de les nostres terres i 
gaudir de la lectura.

El club de lectura juvenil és un espai de trobada 
en què els joves poden compartir el gust per la 
lectura. Els membres del club es reuneixen amb la 
persona moderadora i amb la presència de l’autor 
a la biblioteca un  cop cada semestre per comen-
tar un llibre que s’han llegit abans. L’autor ha 
d’ésser ebrenc i el llibre en llengua catalana: com 
a vehicle de cohesió, integració i inclusió social.
La biblioteca, a través del PEE (Pla Educatiu d’En-
torn), els proporciona als centres que s’han ads-
crit al club de Lectura Juvenil els llibres i elabora 
un tríptic amb informació relacionada amb el llibre 
que s’ha de llegir durant tres setmanes. Un cop 
acabada la lectura s’han de retornar.

La Biblioteca Marcel·lí Domingo

La Biblioteca Marcel·lí Domingo fou inaugu-
rada el 20 de juliol de 2006. L’equipament 
està situat al casc antic de la ciutat (carrer 
La Mercè núm. 6) i és obra de l’arquitecte 
Ramon Valls i Ortiz. Amb la nova biblioteca 
gairebé es triplica la superfície destinada a 
l’equipament bibliotecari a la ciutat de Tor-
tosa, passant de 573 m2 que sumaven les 
dues antigues biblioteques de què dispo-
sava fi ns aleshores el municipi de Tortosa 
als 1.647 m2 que té la nova. La unió d’es-
pais també ha signifi cat unió d’esforços de 
manera que l’usuari troba tot el que necessita 
en un edifi ci, de forma centralitzada. Després 
de quatre anys de funcionament, la biblioteca 
Marcel·lí Domingo ha esdevingut un espai 
cultural de trobada i acollida de tots aquells 
ciutadans amb inquietuds culturals, necessi-
tats informatives, formatives i de lleure.
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«La nova dimensió 
de la informació, 
l’entorn digital, les 
eines tecnològiques... 
fan que, ara més 
que mai, l’alumne 
dels nostres centres 
educatius necessiti 
que la biblioteca, 
conjuntament amb 
el professorat, 
treballi activament 
per posar al seu 
abast les estratègies 
d’aprenentatge que 
conduiran el seu 
futur»

La biblioteca escolar avui: 
concepte i organització

Amb aquest article, i des de 
la mirada de l’actual situació 
de les biblioteques escolars, 
voldria traçar la imatge 
d’una biblioteca de centre 
educatiu dissenyada des de 
l’excel·lència amb l’objectiu 
de refl exionar de què volem 
parlar quan parlem de 
biblioteca a l’any 2010 i així 
poder traçar conjuntament 
el camí que hem de seguir

De què parlem quan parlem de biblioteca a l’any 2010 
Diferents imatges per una sola paraula: 
biblioteca
Per iniciar la lectura d’aquest article cal que fem una 
mirada de l’actual situació de la biblioteca als centres 
d’educació infantil, primària i secundària de Catalu-
nya. A més a més de fer-nos aquesta imatge, hi hau-
rem d’afegir la imatge d’altres realitats que confl uei-
xen al centre: el perfi l del professorat en concepte 
de biblioteca i en formació digital, les necessitats de 
l’alumnat en el coneixement de la competència infor-
macional, la política del Departament d’Educació en 
la creació de les aules digitals... 

Parteixo de la constatació que quan parlem de          
biblioteca, segons quina experiència personal en 
tenim, quin és el nostre perfi l professional, quina evo-
lució hem fet en el concepte de biblioteca... podem 
estar parlant d’idees molt, molt diferents. 

Parteixo de l’afi rmació i el convenciment que la bi-  
blioteca és necessària, m’atreviria a dir imprescindi-
ble, perquè els nostre alumnes puguin ser exitosos 
en els seus aprenentatges, i perquè això és com-
pleixi cal que els professionals dels nostres centres 
també siguem partícips d’aquesta biblioteca que 
ha de facilitar, als nostres alumnes, el camí cap al 
coneixement. 

La biblioteca l’any 2010: espai físic i espai 
virtual
L’aprenentatge que els nostres alumnes han de     
realitzar en el centre educatiu necessita recursos 
que el professorat ha de conèixer i tenir a l’abast per 
utilitzar-los en la seva tasca educativa. És sabut de 
tots, i s’ha explicat moltes vegades, com han can-
viat aquests recursos. Des del llibre de text únic, que 
contenia tot el que s’havia de saber, fi ns a l’actual 
quantitat inabastable d’informació. Tots ens hem fet 
nostra la importància de l’aprendre a aprendre, ente-
nem perfectament que no hi ha un coneixement que 
podem donar als nostres alumnes, sinó que cal que 
els acompanyem en el domini de les eines i les estra-
tègies que li han de permetre arribar a aquell coneixe-
ment que en cada moment necessitaran. 

Parlar d’aquest procés al 2010 vol dir parlar d’espais, 
d’eines, de recursos, de documents... d’una realitat 
física i també d’una realitat virtual; vol dir poder 
conviure en aquests dos mons tal i com hi convi-
vim en el nostre entorn. Hem de tenir en compte 
que aquesta convivència tindrà graus molt diferents 
segons de quin nivell educatiu estiguem parlant, no 
serà la mateixa a educació infantil, que a primària o 
a secundària.

En aquest entorn l’alumne ha de treballar amb una 
utilització constant de la informació a través de la 
qual adquirirà el procés metodològic que l’ha d’acom-
panyar sempre per adquirir el coneixement. Donar 
pautes per integrar aquest procés vol dir promoure 
una metodologia de recerca i investigació.

Espai de serveis. Les necessitats 
informacionals de l’alumnat. 
Així és important quina informació arriba als nostres 
alumnes, com hi arriba, en quina seqüència... per tal 
que en puguin ser crítics, la puguin seleccionar, trac-
tar i adquirir-ne un coneixement que podran compar-
tir. Hem de pensar que ens calen uns recursos i unes 
eines que s’hagin seleccionat prèviament pensant en 
la seva adequació a la tasca pedagògica a què van 
destinades. Aquesta selecció ha de passar per un 
procés de recollida i centralització que ha de perme-
tre treure’n el màxim rendiment, posant-los a l’abast 
del professorat. 

Si tenim un entorn, físic i digital, capaç de recollir, 
organitzar i difondre efi caçment aquests recursos 
més bona resposta en podrem obtenir quan els 
anem a buscar. I més bona resposta en podrà tenir 
l’alumnat quan el vagi a cercar. 

Serveis físics i serveis virtuals
Si pensem en una biblioteca ens vindran moltes imat-
ges que responen al procés que ara acabo d’expo-
sar. Podem entrar a un espai ben situat, agradable, 
dinàmic, amb documents ben seleccionats i organit-
zats, que disposa d’un catàleg en xarxa -que potser 
hem consultat prèviament- on ens diu en quin lloc de 
la biblioteca podem trobar el document que suposa-
dament tracta el tema que hem cercat. També ens 
podem imaginar com, asseguts al nostre ordinador 
de treball, accedim a un espai en xarxa que ens per-
met consultar recursos en línia que responen al que 
estem cercant. 

Com a resposta a la nostra cerca es poden donar 
diferents situacions. Hem tingut èxit amb allò que 
hem cercat, era just el que necessitàvem i ho com-
partim amb els companys a l’espai físic de la biblio-
teca, també ho compartim a l’espai digital i afegim 
valor a allò que hem trobat.

L’acompanyament
També ens podem trobar que la nostra cerca no ha 
estat satisfactòria, aquell document que hem obtin-
gut com a resultat no ens serveix. Cal que un/a pro-
fessional que coneix les eines de cerca ens acompa-
nyi. Potser ens dirigirem a ell/a a les estones que la 
biblioteca està oberta i li demanem que ens ajudi, o 
potser farem la consulta des de l’espai virtual i espe-
rarem les seves orientacions. 

Si això que li hem demanat ningú prèviament ho 
ha sol·licitat, ni ningú n’ha fet la selecció, aquest/a 
professional mirarà de trobar-ho, anirà a una altra 
biblioteca, una més especialitzada que la nostra i 
sol·licitarà un préstec, o prendrà nota per poder-ho 
adquirir pel nostre centre. Segurament abans utilit-
zarà les eines de comunicació per saber on pot tro-
bar un document que respongui al què estem dema-
nant, consultarà altres espais en xarxa que coneix 
o es posarà en contacte amb altres professionals. 

Montserrat Batallé - Programa de biblioteca escolar “puntedu”
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Defi nitivament, un bon coneixement d’aquests 
processos i d’aquestes eines signifi ca tant per a 
nosaltres com pels alumnes, un millor resultat. 

Suport al currículum
Aquesta biblioteca, que conviu amb una realitat 
física i una realitat virtual, posa a disposició de 
tota la comunitat educativa totes aquelles eines i 
recursos per poder respondre a la seva missió de 
donar suport al currículum del centre i s‘adapta 
constantment als canvis tecnològics i noves 
xarxes de comunicació i participació. Conviu i 
camina amb la nova realitat.

Espai d’aprenentatge. L’adquisició de la 
competència informacional
Aquesta biblioteca en els centres educatius 
esdevé, per sobre de tot, un entorn d’apre-
nentatge. Aquest entorn d’aprenentatge té els 
alumnes com a principals destinataris, però 
també és un entorn d’aprenentatge pel profes-
sorat amb l’objectiu que aquests trobin, d’acord 
amb el perfi l de cadascú, un espai on poder tre-
ballar les habilitats digitals i de comunicació i 
participació que necessiten per a la seva tasca 
docent. 

Noves necessitats educatives
Així, la biblioteca que recull i posa a l’abast de 
la comunitat educativa la informació necessària 
pel desenvolupament del currículum, ara també 
facilita a l’alumnat i al professorat eines de treball 
en habilitats de lectura i escriptura, com tradici-
onalment ha anat fent, i en noves habilitats digi-
tals i de comunicació i participació com a refl ex 
del nou entorn social i cultural i, per tant, de les 
noves necessitats educatives. Aquests alum-
nes -en tenim de  nivells diferents i amb moltes 
necessitats diverses- poden trobar a l’espai que 
des de la biblioteca del centre es posa a la seva 
disposició, la informació que necessiten per a 
consultar d’acord amb l’activitat a realitzar. Tro-
baran espais amplis de consulta d’informació, de 
criteris de selecció, de processos de tractament, 
de comunicació de dubtes..., podran incidir sobre 
aquesta informació i comunicar-ne la validesa, 
podran participar ens espais per compartir opi-
nions... I també podran retornar a la biblioteca 
aquell treball fi nal que potser pot ser d’interès per 
altres membres de la comunitat educativa. 

Biblioteca i professorat
En aquest espai d’aprenentatge el professorat i 
el/la professional de la biblioteca s’haurà posat 
d’acord i haurà dissenyat activitats, contex-    
tualitzades en el currículum escolar, que faciliten 
el treball de les competències informacionals i 
la recerca, activitats on l’aula i la biblioteca for-
men un tot, essent elements indispensables un 
de l’altre. La funció de la biblioteca en la seva 
dimensió educativa recau, dins d’aquest procés, 
en seqüenciar de forma gradual el treball per a 
l’adquisició de la competència informacional.

El treball conjunt entre biblioteca i professorat 
anirà construint al centre un ventall important 
d’activitats de recerca i investigació amb una 
metodologia que ha d’anar arribant a totes les 
àrees i que ha de ser el referent pel futur de l’edu-
cació. Quant més implicats en aquesta metodo-
logia estiguin l’escola i l’institut, més gran serà la 
necessitat de la biblioteca. 

Els professionals
Si hem anat confi gurant aquesta imatge d’una 

ha d’interactuar amb el resta del claustre, amb 
les famílies i també ha de crear xarxa a la seva 
zona, amb altres biblioteques de centre educa-
tiu, amb la biblioteca pública o amb biblioteques 
universitàries. Aquesta xarxa té encara més pes 
quan pensem en escoles de nuclis petits, on la 
poca presència de professionals especialitzats 
s’ha de veure compensada per la creació d’im-
portants espais de xarxa per a l’intercanvi de 
coneixements. 

I per acabar
El concepte de biblioteca ha evolucionat al llarg 
del temps al costat de les transformacions socials 
i culturals que s’han viscut. El futur de la biblio-
teca passa per continuar incorporant tots els can-
vis que estem vivint: la nova dimensió de la infor-
mació, l’entorn digital, les eines tecnològiques... 
fan que, ara més que mai, l’alumne dels nostres 
centres educatius necessiti que la biblioteca, con-
juntament amb el professorat, treballi activament 
per posar al seu abast les estratègies d’aprenen-
tatge que conduiran el seu futur.

biblioteca que recull les transformacions soci-
als i culturals i que vol donar resposta a les 
noves necessitats educatives, fàcilment esta-
rem d’acord amb el perfi l dels professionals que 
han d’estar al darrera del disseny i de la gestió 
d’aquesta biblioteca. Primer de tot veurem que 
aquest projecte ha de formar part del projecte 
educatiu del centre i l’han de liderar professio-
nals implicats en el procés d’aprenentatge dels 
alumnes, coneixedors del currículum escolar i 
del món de l’educació, que aquests professio-
nals han de tenir formació en biblioteconomia o 
documentació i han de tenir habilitats digitals i en 
la construcció i dinamització d’espais virtuals de 
comunicació i participació. 

Un equip amb diferents perfi ls
També podem pensar que una persona sola difí-
cilment pot abastar tot aquest coneixement i 
que aquesta feina s’ha de fer des d’una comissió 
on confl ueixin els diferents perfi ls: professorat 
de les diferents àrees curriculars, bibliotecaris/
documentalistes, assessors TAC... Aquest grup 

La biblioteca ha de combinar una realitat física i una virtual. A la imatge, nou espai web de la biblioteca del 
CEIP Mare de Déu del Remei d'Alcover
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La biblioteca escolar 
a les zones escolars rurals

La Zona Escolar Rural (ZER)
Requesens, creada l’any 
1992, està formada per 
quatre escoles de l’Alt 
Empordà. Funciona com 
una sola escola en l’àmbit 
administratiu i organitzatiu 
i fomenta l’intercanvi 
i les experiències comunes 
entre l’alumnat dels quatre 
centres. Des de l’any 
2005, la ZER Requesens 
desenvolupa el programa 
d’Innovació educativa sobre 
biblioteques escolars del 
Departament d’Educació, 
que li ha permès impulsar 
i consolidar el funcionament 
de les biblioteques com 
a eina bàsica d’aprenentatge 
en l’assoliment de les 
competències bàsiques

Una experiència a l’Alt Empordà: ZER Requesens
nens i nenes sigui quina sigui la seva situació socio-
econòmica i cultural.

El curs 2005-2006 el Departament d’Educació 
ens va concedir el programa d’Innovació educativa 
sobre biblioteques escolars per impulsar i consolidar 
el funcionament de la biblioteca com a eina bàsica 
d’aprenentatge en l’assoliment de les competències 
bàsiques. 

La biblioteca a l’escola ha de ser un element clau 
per promoure i contribuir a la utilització dels dife-
rents recursos educatius i facilitar l’adquisició dels 
coneixements i de les tècniques necessàries per tal 
que els nens i nenes aconsegueixin de manera gra-
dual una autonomia en l’aprenentatge, sense obli-
dar que tothom, de qualsevol edat i condició, ha de 
poder accedir a la informació i gaudir de la lectura.
Les AMPA i algun ajuntament també han contribuït 
a posar en marxa les biblioteques comprant mobi-
liari adequat i fons bibliogràfi c.

Mitjançant aquest programa la nostra ZER ha tingut 
durant tres cursos una mestra amb una dedicació 
de mitja jornada que conjuntament amb els mestres 
dels claustres de cada escola han adequat l’espai 
destinat a cada una de les biblioteques, organitzat els 
fons documentals i d’informació, adquirit nous docu-
ments i planifi cat el desenvolupament d’activitats 
per conèixer l’espai, els serveis i els recursos dispo-
nibles, promoure la lectura i l’accés a la informació. 
Actualment ja no disposem d’aquesta mitja jornada i 
la gestió de les biblioteques depèn de cada claustre. 
La preparació d’activitats al voltant de la lectura la 
realitza una comissió formada per un mestre de cada 
escola. Un d’aquests mestres és la coordinadora de 
la biblioteca que ha rebut formació durant tres anys 
per part del Departament d’Educació a través del 
Centre de Recursos de l’Alt Empordà. 

Ens plantegem dos grans objectius, un a nivell de 
cada escola i un altre a nivell de zona escolar rural. 
A nivell de cada escola el gran objectiu és aconse-
guir que la biblioteca sigui un centre de recursos per 
la construcció de l’aprenentatge, un espai tranquil 
on gaudir de la lectura, un punt de trobada i comu-
nicació, un espai que contribueixi a la formació en 
valors. A nivell de ZER, volem compartir i optimitzar 
els recursos bibliogràfi cs, informàtics, audiovisu-
als, humans, econòmics... i donar projecció a les 
activitats dels nens i les nenes relacionades amb 
la lectura, com poden ser les recomanacions de lli-
bres (presencials i virtuals), explicacions de contes, 
exposicions al voltant de treballs sobre contes, de 
treballs de recerca... Desenvolupem aquests objec-
tius en tres grans àmbits: respecte als alumnes, res-
pecte a l’equip de mestres i respecte a les famílies.

Volem promoure la lectura com a tècnica per a la 
recerca d’informació donant a conèixer a tot l’alum-
nat les diferents fonts d’informació: persones, llibres, 

La ZER Requesens és una zona escolar rural for-
mada per quatre escoles de l’Alt Empordà: l’escola 
Antoni Balmanya, d’Espolla, amb 22 alumnes; l’es-
cola Sant Sebastià, de Sant Climent Sescebes, amb 
48 alumnes; l’escola Els Dolmens, de Capmany, 
amb 34 alumnes i l’escola Mont-roig, de Darnius, 
amb 28 alumnes. 

La nostra ZER funciona com una sola escola en l’àm-
bit administratiu i organitzatiu. La ZER té un equip 
directiu comú, un consell escolar de zona, un claus-
tre de zona format pels mestres tutors i els mestres 
especialistes que itineren per les diferents escoles, 
documents de gestió i projectes curriculars comuns. 
La ZER també aprofi ta totes les oportunitats pos-
sibles perquè els nens i nenes de les quatre esco-
les estableixin relacions d’aprenentatges, lúdiques i 
afectives; per això tots junts fem les sortides, les 
festes, la Setmana Cultural i els dies de colònies. 
Des de la seva creació l’any 1992, les quatre escoles 
s’han coordinat per treballar, per compartir mestres 
i per tirar endavant molts projectes que al llarg dels 
anys han anat defi nint la personalitat de la ZER. 

Els nostres pobles es troben a uns 15 quilòmetres 
de Figueres (cap de comarca) i a uns 55 de Girona, 
fet que difi culta que alguns nens i nenes tinguin 
accés als serveis públics, ja que els pobles no dis-
posen de biblioteques. Des de l’escola podem oferir 
un veritable centre de recursos per l’aprenentatge 
per a tota la comunitat educativa. Actualment és 
molt important conèixer diferents fonts d’informa-
ció i tenir criteris sobre el seu ús. La biblioteca a 
l’escola juga un paper igualador i integrador de totes 
les persones a la societat, ja que s’ofereix a tots els 

La ZER Requesens vol que els alumnes gaudeixin de la lectura i la utilitzin com a vehicle d’accés a la cultura

ZER RequesensZER Requesens
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revistes, materials audiovisuals i informàtics...; 
possibilitar l’accés a tota mena de recursos i ser-
veis i dotar als alumnes de les capacitats bàsi-
ques per tal de saber usar-los efi caçment. Volem 
formar usuaris de la mediateca donant a conèi-
xer les normes i el funcionament de la biblioteca 
i habituar-los al seu ús amb diferents fi nalitats: 
préstec, cerca d’informació, treball individual o 
en grup i lectura per plaer. Volem que els nostres 
alumnes gaudeixin de la lectura i la utilitzin com 
a vehicle d’accés a la cultura, donant a conèixer 
la literatura oral i escrita i el món del llibre valo-
rant els aspectes estètics. Volem que l’equip de 
mestres estigui sempre informat de la bibliogra-
fi a de la que disposen les biblioteques de la ZER 
i que aquestes representin un suport important 
al currículum i l’assoliment de les competències 
bàsiques. Volem que les famílies participin de 
la nostra manera d’entendre i viure la lectura, 
mantenir-les informades de les novetats recoma-
nades de llibres d’imaginació i de coneixements 
i promoure sempre que sigui possible la seva col-
laboració.

Des del setembre del 2005, any d’inici del pro-
jecte, desenvolupem activitats concretes que 
ens permeten poc a poc anar aconseguint els 
objectius proposats. En descriurem alguna a tall 
d’exemple:

 L’hora del conte. Es realitza setmanalment a 
educació infantil i cicle inicial, i mensualment 
amb els més grans. El tipus de suport que 
acompanya la narració o la lectura va vari-
ant: làmines, petites fi guretes, titelles, les il-
lustracions... Cal crear un bon clima i posar-se 
en posició còmode per escoltar. A vegades, 
els més grans fem algun tipus d’activitat com-
plementària, i els més petits marxen amb algun 
petit recordatori que portaran a casa i farà de 
vincle amb la família. Recollim a la biblioteca 
un mural on anem exposant les portades esca-
nejades dels contes explicats i el títol. El cartell 
ajuda a recordar i és un bon suport al treball de 
lectura i escriptura dels més petits.

 Al llarg de cada curs funciona el servei de prés-
tec de llibres i altres tipus de documents des 
de P3 fi ns a 6è. 

 El Calendari d’advent. L’1 de desembre de 
2006 va arribar a cada escola un petit ós de 
roba assegut en una cadireta de fusta amb 
una carta sota el braç. En aquesta es presen-
tava, ens demanava poder quedar-se a viure 
a la nostra biblioteca i ens oferia un calendari 

les mestres amb suport visual a les aules dels 
més petits. La Setmana Cultural va reunir cada 
dia a tots els nens i nenes de la ZER a l’escola 
de Sant Climent. Es van organitzar diferents 
activitats al voltant del llibre i del seu autor. 
La més engrescadora per tots va ser l’entra-
nyable visita d’en Sebastià Sorribas. En petit 
grup i després en gran grup vam preparar l’en-
trevista. En Sebastià va quedar sorprès de la 
quantitat d’anècdotes de la seva vida que els 
nens i nenes sabien, no podia creure que les 
sabessin a través d’Internet. Cada any treba-
llem la vida i l’obra d’un escriptor. Enguany 
estem preparant la visita de Lola Casas, mes-
tra i escriptora de literatura infantil.

 Els nens i nenes de  4t, 5è i 6è participen cada 
any com a jurat en el premi de Literatura Infan-
til “Atrapallibres” organitzat pel Consell Català 
del llibre infantil i juvenil. Una comissió d’ex-
perts selecciona tres o quatre llibres per edat. 
Cada nen o nena ha de llegir tots els llibres que 
corresponen al seu grup d’edat. Un cop llegits 
cadascú explica a la resta dels companys què 
li ha agradat més del llibre i per quins motius el 
recomanaria, després del debat emeten el seu 
vot per ordre de preferència. Les noves tecno-
logies fan possible l’intercanvi d’opinions entre 
els alumnes de la mateixa edat de les diferents 
escoles. Cal tenir present que algun any en 
alguna de les escoles potser que només hi hagi 
un alumne corresponent a un grup d’edat. Per 
altra banda el fet de compartir alumnes de dife-
rents edats en una mateixa aula fa que els nens 
i nenes mostrin interès per les lectures dels 
companys i més quan senten les seves opini-
ons, això fa que acabin llegint la majoria dels 
llibres proposats per tots els grups d’edat.

L’objectiu principal del nostre col·lectiu és ajudar 
els nens i les nenes en la seva formació posant 
al seu abast tots els elements necessaris perquè 
ho aconsegueixin. L’educació en valors és un 
dels reptes que els mestres hem d’afrontar en la 
nostra societat actual. Formar ciutadans i ciuta-
danes es converteix en una feina difícil, l’escola 
ha de tenir tots aquells elements que ajudin als 
mestres a educar integralment els infants que 
seran en un futur el motor de canvi d’aquesta 
societat. Volem oferir als nostres alumnes la 
possibilitat de treballar cooperativament amb 
els companys de les altres escoles de la ZER a 
partir d’un material tan important com són els 
llibres i en un espai on puguin sentir-se còmodes 
i acollits com poden ser les biblioteques de les 
nostres escoles.

d’advent amb minillibres. Aquest calendari era 
una petita casa amb vint-i-quatre balcons on 
cada dia hi va aparèixer un petit llibre de l’edi-
torial Kalandraka. Cada dia a l’arribar a l’escola 
ens trobàvem tots per veure quin llibre ens 
havia deixat i un mestre o un nen de la classe 
dels grans el llegia per tothom. També els lle-
gíem a l’aula, els grans els llegien als petits i 
alguns van agradar tant que hi havia nens i 
nenes que els llegien cada vegada que pas-
saven pel davant i tenien una mica de temps. 
A tres de les escoles, com que no tenim cap 
espai adient, la biblioteca es troba al rebedor 
de l’entrada i per tant és un lloc de pas. La tria 
d’aquests contes es va fer per oferir als nens 
i nenes un ventall ben diferent de possibles il-
lustracions, algunes potser massa atrevides 
que a vegades costen d’entendre, però que en 
tot cas fan pensar i ajuden a educar la mirada. 
Els nens i nenes van fer propostes per decidir 
el nom del nou personatge, van fer un mural 
amb els possibles noms i un dia es va fer la 
votació, a l’hora del recompte tots i totes hi 
érem presents. Actualment aquest personatge 
dinamitza les activitats de les biblioteques, 
com ara proposar jocs relacionats amb els lli-
bres i la lectura.

 Documentar un projecte. A la ZER ja fa uns 
anys que treballem sense llibres en la majoria 
de les àrees. El fet que els alumnes no tinguin 
llibres de text suposa la utilització de materi-
als de consulta. L’organització de les bibliote-
ques i la classifi cació dels materials ha facilitat 
aquesta feina. Una vegada triat el tema del 
projecte es va a la biblioteca a seleccionar els 
materials necessaris. Els alumnes de les clas-
ses dels grans ja coneixen força bé la classi-
fi cació decimal i ells mateixos fan la primera 
selecció. Els alumnes més petits fan la cerca a 
partir dels materials que ha seleccionat el mes-
tre. Sempre s’inclouen diferents suports docu-
mentals com llibres, revistes, fotos, pòsters, 
vídeos, CDs, webs. Sempre s’inclou algun 
material que cal descartar perquè no aporta 
cap informació necessària. Un cop fi nalitzat el 
projecte es fa una bibliografi a dels documents 
utilitzats. Aquests poden ser deixats en servei 
de préstec a qualsevol de les escoles. 

 Setmana Cultural. Fa tres anys la Setmana Cul-
tural va girar al voltant del llibre “El zoo d’en 
Pitus”. Al llarg del segon trimestre es va fer la 
lectura col·lectiva del llibre a l’aula, lectura en 
veu alta a les classes dels nens i nenes que 
ja saben llegir i lectura per part dels mestres i 

«La biblioteca a l’escola ha de ser un 
element clau per promoure i contribuir a la 
utilització dels diferents recursos educatius 
i facilitar l’adquisició dels coneixements 
i de les tècniques necessàries per tal que 
els nens i nenes aconsegueixin de manera 
gradual una autonomia en l’aprenentatge»

A cada biblioteca, aquest petit ós de roba proposa 
cada dia la lectura d’un conte diferent

ZER RequesensZER Requesens
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La necessitat d’unes directrius 
per a biblioteques escolars 

El Departament d’Educació 
va constituir l’any 2009 
una comissió que treballa 
en la redacció d’unes 
directrius i uns estàndards 
de biblioteques escolars, de 
manera que les biblioteques 
dels centres puguin tenir uns 
paràmetres de referència 
per determinar la seva 
situació i la seva acció i, per 
l’altra, que l’administració 
disposi d’elements per a 
planifi car amb més efi càcia 
l’establiment i el funcionament 
de les biblioteques ja des del 
moment de la construcció 
i dotació dels centres escolars

Manifestos i directrius per a biblioteques escolars
Totes les biblioteques, del tipus que siguin i de tots 
els països, treballen a partir dels textos de referència 
que estableix un organisme internacional denominat 
IFLA -acrònim de International Federation Library 
Association-, una agrupació d’entitats bibliotecàries 
creada el 1927 amb l’objectiu de promoure el desen-
volupament de totes les àrees de l’activitat bibliote-
cària i que és, a la vegada, la veu dels bibliotecaris 
a nivell internacional. La IFLA, que en l’actualitat 
compta amb més de 1.500 associacions de 140 
països, distribueix les seves tasques en diferents 
seccions segons tipus de biblioteques i activitats. 
Així, de la mateixa manera que hi trobem una secció 
de biblioteques públiques n’hi ha una de bibliote-
ques escolars, juntament amb seccions que treba-
llen temes relatius a la docència bibliotecària o a la 
catalogació. Aquesta Federació manté relacions for-
mals amb la UNESCO (Organització de les Nacions 
Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura) amb 
qui difon gran part dels seus textos programàtics i, 
molt especialment, aquells que tenen a veure amb 
l’accés a les biblioteques per part dels ciutadans.

En la seva tasca de difusió i promoció dels serveis 
bibliotecaris, la IFLA -per mitjà dels membres dels 
seus diferents comitès- elabora textos la funció dels 
quals és servir de marc de referència per a la implan-
tació de les biblioteques i dels seus serveis, tant als 
governs com als professionals. Aquests textos són, 
essencialment, els Manifestos i les Directrius.

La tasca de la IFLA i la UNESCO és especialment 
important en l’àmbit de les biblioteques escolars ja 
que aquestes biblioteques es consideren el primer 
graó del que ha de ser un sistema bibliotecari sòlid i 
la porta d’entrada al món de la informació i el conei-
xement en la vida de tot individu. Així, doncs, encara 
que de vegades ho oblidem, també les biblioteques 
escolars es situen a l’empara d’aquestes instituci-
ons internacionals que, periòdicament, proposen 
documents de suport que en faciliten la implanta-
ció i el desenvolupament. Cal tenir en compte que 
aquests documents són textos dinàmics que es revi-
sen periòdicament per tal de garantir-ne l’actualitza-
ció i la correcta adaptació a la realitat del món de 
la informació, tan canviant. Tots els que treballem 
en l’àmbit de les biblioteques escolars coneixem els 
diferents manifestos emesos per la IFLA -sempre 
consensuats i validats per la UNESCO-, des del pri-
mer de 1999, fi ns al darrer, aparegut el 2002.

Els manifestos tenen la fi nalitat de conscienciar els 
governs de la necessitat de promoure un tipus de 
biblioteca o uns serveis bibliotecaris, o bé de preser-
var el patrimoni o el dret a la llibertat d’expressió, 
entre d’altres. Per aconseguir més efi càcia comu-
nicativa, els manifestos són textos breus i con-
cisos que exposen el missatge de manera clara i 
directa, tot enumerant els aspectes essencials de 
la proposta: objectius del manifest, missió de les 
biblioteques, necessitat de fi nançament, oportunitat 

Seminari de biblioteques del Baix Penedès

Ara que les 
biblioteques 
escolars prenen 
un protagonisme 
creixent, ha arribat 
el moment d’elaborar 
els documents que 
precisin amb claredat 
què entenem per 
biblioteca escolar i 
com s’ha d’articular 
amb el context escolar

Mònica Baró i Teresa Mañà - Membres de l’Observatori de Biblioteques, llibres i lectura i del Grup de Recerca de biblioteques  
 escolars de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona

1 8  t e m e s  c l a ut e m e s  c l a u   n u m  1 3



d’establir polítiques estatals o regionals, foment 
del treball cooperatiu, etc.

Per ajudar a la implantació dels manifestos, els 
grups professionals de la IFLA elaboren direc-
trius, que són unes pautes per al desenvolupa-
ment de les biblioteques. Les directrius s’acos-
tumen a articular a partir dels elements comuns 
a totes les biblioteques: personal, serveis, col-
lecció, gestió, treball en xarxa... tot i que poden 
tenir la seva pròpia estructura –i profunditat i 
extensió- en funció del comitè que redacta i del 
àmbit a que fan referència. Així, les Directrius de 
serveis bibliotecaris per a joves són molt breus 
però encara ho són més les destinades als Ser-
veis per a primers lectors. 

Les directrius no són pròpiament normes, ni 
tampoc són manuals tècnics, però, certament, 
marquen les línies de treball que cal seguir per a 
una bona implementació dels serveis biblioteca-
ris. Les directrius són una eina per als biblioteca-
ris per ajudar-los a impulsar i millorar les biblio-
teques; a les directrius s’enuncia i suggereix allò 
que fora òptim per a totes biblioteques, però que 
cal adaptar a les condicions de cada realitat. 

Per a facilitar el desenvolupament dels serveis 
bibliotecaris en els contextos particulars, els paï-
sos han tendit a redactar les seves pròpies direc-
trius prenent com a base les directrius IFLA. En el 
cas de Catalunya, per exemple, les biblioteques 
de presons compten amb unes directrius pròpies 
derivades de les directrius internacionals. Pel 
que fa a les biblioteques escolars, aquesta era 
una mancança que s’ha intentat pal·liar amb el 
treball iniciat l’any 2009. 

La necessitat d’uns estàndards
Com ja hem comentat, les directrius i els mani-
festos, atès el seu caràcter internacional, són 
aplicables al “mon bibliotecari global” i aquesta 
característica impedeix que incloguin dades o 
concrecions en detall. Qualsevol que llegeixi 
unes directrius IFLA observarà que no són gens 
“normatives” i que les xifres no hi abunden. En 
efecte, si analitzem amb detall les Directrius 
IFLA de Biblioteques escolars, veurem que amb 
prou feines s’hi indiquen alguns valors quantita-

ques i totes les autoritats els haurien d’establir 
per a planifi car i avaluar els serveis bibliotecaris 
d’un territori. 

A Catalunya disposem ja dels estàndards per a 
biblioteques públiques que fi xen com han de ser 
les biblioteques en funció del nombre d’habitants 
a qui serveixen. Pel que fa a les biblioteques esco-
lars, tot i la tasca destacada que tant el Departa-
ment d’Educació com el Col·legi Ofi cial de Biblio-
tecaris i Documentalistes han tingut en la difusió 
de les Directrius de la IFLA, la manca de directrius 
i estàndards propis n’ha propiciat un desenvolu-
pament erràtic i, sovint, mal orientat. Ara que les 
biblioteques escolars prenen un protagonisme 
creixent, ha arribat el moment d’elaborar els 
documents que precisin amb claredat què ente-
nem per biblioteca escolar, com s’ha d’articular 
amb el context escolar, quina és la seva missió i 
quines les seves funcions, quins serveis ha d’ofe-
rir i quins són els recursos bàsics -documentals, 
però també pressupostaris, d’espai i de personal- 
que l’administració es compromet a garantir. 

Les directrius i els estàndards 
de biblioteques escolars catalanes
És per això que l’any 2009 es va constituir una 
comissió, impulsada i dirigida pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que 
treballa en la redacció d’unes directrius i uns 
estàndards de biblioteques escolars. La comis-
sió està formada per professionals en represen-
tació del Col·legi de Bibliotecaris i Documenta-
listes de Catalunya, del Servei de Biblioteques 
del Departament de Cultura i del de la Diputació 
de Barcelona, a més d’un representant del Grup 
Bibliomèdia i per especialistes en biblioteques 
escolars de l’Observatori del Biblioteques, Lli-
bres i Lectura i del Grup de Recerca de Bibliote-
ques escolars de la Facultat de Biblioteconomia 
i Documentació de la Universitat de Barcelona, 
i està dirigida per les persones responsables del 
programa de Biblioteques escolars ‘puntedu’ del 
Departament d’Educació. 

En una primera fase, la comissió ha treballat en 
la redacció d’unes directrius específi ques, que 
parteixen de la realitat del país i que tenen en 
compte la situació de les nostres biblioteques 
escolars, sense renunciar, però, a allò que fi xen 
les directrius internacionals. Les directrius expo-
sen quins serveis s’haurien de proporcionar a 
tota la comunitat educativa des de la biblioteca 
escolar, quins tipus de documents confi guraran 
la col·lecció, quines zones s’haurien de crear 
dins la biblioteca per a les diferents funcions 
que s’hi ha de dur a terme, quines han de ser 
les competències del personal que s’ocupa de 
la biblioteca i quina seria la dedicació desitjable. 
En la segona fase, s’està treballant en l’esta-
bliment d’uns estàndards mínims aplicables als 
apartats de col·lecció, serveis, espai i personal, 
de tal manera que, per una banda, les bibliote-
ques dels centres puguin tenir uns paràmetres 
de referència per determinar la seva situació i 
la seva acció i, per l’altra, que l’administració 
disposi d’elements per a planifi car amb més efi -
càcia l’establiment i el funcionament de les bibli-
oteques ja des del moment de la construcció i 
dotació dels centres escolars. 

Aquestes directrius i aquests estàndards de 
mínims són, en suma, un instrument més per 
a la millora de les biblioteques escolars cata-
lanes.

tius: els percentatges que han d’aplicar-se per 
a una correcta distribució temàtica en la com-
posició del fons (60% de recursos d’informació 
relacionats amb el currículum); la determinació 
del pressupost a invertir en l’adquisició de recur-
sos documentals a la biblioteca, en funció del 
pressupost per alumne del centre (el 5%); i el 
nombre mínim de títols que ha de contenir el 
que es considera el lot bàsic d’una biblioteca 
(2.500 volums), i el nombre mínim de volums 
per alumne (10 volums). És evident que només 
amb aquestes quantifi cacions es fa difícil esta-
blir la despesa associada a la creació i al mante-
niment de les biblioteques escolars. O determi-
nar la qualifi cació d’una biblioteca, pel que fa a 
infraestructures, recursos i serveis. 

Les directrius, per tant, requereixen d’uns 
estàndards, un marc de referència quantitatiu 
–en termes numèrics- que adeqüi els requeri-
ments a la realitat de cada país, permeti plani-
fi car biblioteques o serveis concrets i serveixi 
també per avaluar-ne la qualitat i idoneïtat. Les 
autoritats administratives responsables de la 
política bibliotecària són, evidentment i con-
seqüentment, les responsables de fi xar aquest 
estàndards. 

Els estàndards han d’establir els mínims que ha 
de complir una biblioteca escolar per ser consi-
derada correcta, tenint en compte que hi haurà 
diferències importants en funció del nombre 
d’alumnes servits, dels nivells d’ensenyament 
que ofereixi el centre, dels serveis que presti 
una biblioteca o de les circumstàncies especí-
fi ques del seu públic. En aquest sentit, calen 
uns barems específi cs que contemplin la diver-
sitat, però que orientin tant en els processos 
de planifi cació com d’avaluació. Els estàndards 
han de determinar quantes persones -i de quins 
perfi ls professionals- són necessàries en cada 
tipus de biblioteca; quants documents han de 
tenir, en quins suports i de quines matèries; 
quines superfícies mínimes han d’ocupar les 
biblioteques segons el nombre d’alumnes que 
atenen i quins són els serveis bàsics que han 
de prestar. Aquests estàndards mínims que 
permeten mesurar una biblioteca han d’acom-
panyar, necessàriament, les directrius específi -

Alumnes de l'Escola Pompeu Fabra de Barcelona
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Titularitat Denominació dels centres segons el nivell educatiu Nombre Total

Departament d’Educació

Escoles 186

Instituts 59

Seccions d’Educació Secundària (SES) 2

Zona escolar Rural (ZER) 6

Centres d’Educació Especial (EE) 1

Total centres titularitat Departament d’Educació  254

Municipal

Escoles(1) 6

Instituts(1) 2

Centres d’Educació Especial 1

Total centres titularitat municipal 9

Privat en règim de concert 22 22

Total centres                                                                                                                   285

Un 86% dels centres 
educatius han 
donat continuïtat 
al Programa de 
biblioteca escolar 
"puntedu" cinc anys 
després de la seva  
posada en marxa. 
La biblioteca obre 
diàriament en horari 
escolar en un 82% 
dels centres i en 
horari extraescolar 
algun cop a la 
setmana en un
77% dels casos

Projectes de biblioteca 
escolar “puntedu”
2005-2008

La fi nalitat d’aquest article 
és donar a conèixer les 
dades més rellevants d’un 
recent estudi dut a terme 
pel Departament d’Educació 
sobre la situació actual de 
les biblioteques escolars 
dels centres educatius que 
van obtenir un projecte del 
Programa biblioteca escolar 
“puntedu” durant el període 
2005-2008

Primeres dades del grau d’implementació dels projectes 
“puntedu” 2005-2008

L’any 2005 el Departament d’Educació crea, en el 
marc de la innovació educativa, el Programa biblioteca 
escolar “puntedu”, un espai de coneixement i apre-
nentatge per dotar, als centres educatius interessats, 
dels recursos necessaris per impulsar i/o consolidar, 
segons els casos, el funcionament de la  biblioteca 
escolar com un recurs adreçat a tota la comunitat 
educativa, integrat en el projecte educatiu de centre, 
que dóna suport al desenvolupament del currículum, 
que promou l’hàbit lector i que facilita l’accés i la 
difusió dels recursos d’informació i  la recerca.

Aquests projectes duen implícita una dotació de 
recursos consistent en una formació específi ca per 
al professorat implicat durant els tres cursos acadè-
mics següents a la selecció; una dotació informàtica 
destinada a la gestió de la biblioteca i a l’accés i l’ús 
de la informació; una dotació econòmica de 2.000 
euros; l’accés al programa informàtic ePèrgam per a 
la gestió documental i una dotació de mitja jornada 
de la persona docent responsable del projecte, tot i 
que aquest darrer recurs no ha estat possible man-
tenir-lo en totes les convocatòries. Aquest primer 
any de Programa es van seleccionar 285 projectes.

El Programa va dirigit a centres educatius d’educació 
infantil, primària, secundària i de persones adultes 
de titularitat pública (del Departament d'Educació o 
municipals) i a centres educatius privats en règim 
de concert, i la selecció es fa per mitjà de convoca-
tòries públiques. Hores d’ara se n’han fet cinc con-
vocatòries (quatre públiques i una interna lligada als 
Projectes d’autonomia de centre) i s’han seleccionat 
892 projectes. Per a aquest curs 2009-2010 hi ha 

una altra convocatòria en marxa per seleccionar 65 
projectes més.

Objectius de l’estudi
L’objectiu principal d’aquest estudi ha estat conèi-
xer el grau de continuïtat que ha tingut el projecte 
de biblioteca escolar en els centres que han rebut el 
suport del Programa durant el període 2005-2008.
De manera específi ca també s’ha pretès: 

 Conèixer informació relativa a  les característiques 
estructurals i organitzacionals de la biblioteca 
escolar dels centres que continuen el projecte: si 
disposen de comissió de biblioteca, temps de dedi-
cació de la persona responsable i horari d’obertura  
lectiu i extraescolar.

 Conèixer informació relativa a l’activitat de la bibli-
oteca: utilització de la biblioteca pel grup-classe 
en horari escolar, tipus d’activitats de dinamitza-
ció i si disposa d’un bloc o espai web de difusió 
d’aquestes. 

Àmbit de la consulta
L’estudi s’ha aplicat als 285 centres educatius que 
van obtenir un projecte “puntedu” en la convoca-
tòria de 2005. D’aquests, 254 centres són de titu-
laritat del Departament d’Educació (186 escoles, 
59 instituts, 2 seccions d’Educació Secundària, 6 
zones escolars rurals i 1 centre d’Educació Espe-
cial). Així mateix, hi han participat 9 centres de titu-
laritat municipal (6 escoles, 2 instituts i 1 centre 
d’educació especial) i 22 centres privats en règim 
de concert.

Centres "puntedu" 2005 segons la titularitat i el nivell educatiu

Maria Dolors Martos Gómez - Programa biblioteca escolar “puntedu” Departament d’Educació
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Dels 285 centres educatius consultats, van res-
pondre el qüestionari 234 centres (un 82%). 
D’aquests, continuen el projecte de biblioteca 
un 86% dels centres (202 centres) i no el con-
tinuen el 14% de la mostra (32 centres). 

Continuïtat del projecte 
per Serveis Territorials

Continuïtat del projecte segons 
el tipus de centre

 Disposa d’espai de difusió de les activitats  Disposa d’espai de difusió de les activitats 
web, bloc…?web, bloc…?

 Una mica menys de la meitat (45%) dels cen-
tres que continuen el projecte de biblioteca 
declaren tenir algun espai electrònic de difusió 
de les activitats, ja sigui integrat en la web del 
centre o en adreces pròpies: webs i blocs. El 
48% del centres manifesta no tenir espai de 
difusió a Internet i un 7% de centres no han 
respost la pregunta.

 Creieu que les actuacions del  Programa bibli- Creieu que les actuacions del  Programa bibli-
oteca escolar “puntedu”  que heu dut a terme oteca escolar “puntedu”  que heu dut a terme 
us han ajudat a  millorar la comprensió lectora us han ajudat a  millorar la comprensió lectora 
del vostre alumnat? del vostre alumnat? 

 El 88% dels centres ha triat una resposta posi-
tiva. (El 20% considera que la biblioteca ha 
contribuït molt a la millora de la comprensió 
lectora del seu alumnat i el 68 % ha respost 
que n’ha contribuït força). Solament el 10% 
dels centres han respost que aquest recurs 
n’ha contribuït poc.

 Tipus d’activitats de dinamització que duu a  Tipus d’activitats de dinamització que duu a 
terme la bibliotecaterme la biblioteca

 Les respostes s’han agrupat en els diferents 
àmbits d’actuació en què gira el servei, i així 
trobem les dades següents:

Organització de la informació i del fons docu-
mental. 
El 14% dels centres ha inclòs activitats de l’àm-
bit de l’organització. Cal destacar que a més de 
les més previsibles com són l’organització de 
la col·lecció, la catalogació del fons i adquisició 
de novetats, els centres donen importància a 
l’organització espacial, és a dir, a la necessi-
tat de tenir un espai acollidor i relaxant que 
permeti gaudir de la lectura i del treball que es 
realitzi en tot moment a la biblioteca. També 
un altre aspecte mencionat per alguns centres 
ha estat la renovació o instal·lació de la xarxa 
wifi , la renovació del mobiliari i l’ampliació 
d’equipament informàtic de la biblioteca.

Dinamització de la lectura. 
El 94% dels centres porta a terme activitats de 
dinamització de la lectura. Tot i que se n’han 
recollit una gran pluralitat, citem només les 
més usuals agrupades, preferentment, per eta-
pes educatives.

Anàlisi de resultats
A continuació s’exposen els resultats de les res-
postes dels centres “puntedu” seleccionats l’any 
2005 que han manifestat que continuen el pro-
jecte. Per tant es recullen els resultats de 202 
centres.

 Hores d’obertura de la biblioteca en horari  Hores d’obertura de la biblioteca en horari 
escolarescolar

 Un 82% dels centres que continuen el pro-
jecte obren la biblioteca diàriament en horari 
lectiu. Per percentatges, més de la meitat dels 
centres (53%) obren la biblioteca més de tres 
hores diàries en horari lectiu, i un 29% ho fan, 
també diàriament, però fi ns a tres hores. Un 
18% dels centres que continuen el projecte, 
solament obren la biblioteca algun cop a la set-
mana en horari escolar.

 Hores d’obertura en horari extraescolar Hores d’obertura en horari extraescolar
 Quant a la disponibilitat de la biblioteca dels 

centres que continuen el projecte en horari 
extraescolar el 20% obren diàriament, men-
tre que el 77% dels centres manifesten que 
ho fan algun cop a la setmana. Un 3% dels 
centres enquestats no han contestat aquesta 
pregunta.

 Hores de dedicació de la persona responsable  Hores de dedicació de la persona responsable 
de la bibliotecade la biblioteca

 Un 29% del centres declaren dedicar més de 
6 hores/setmanals a les tasques pròpies del 
responsable de la biblioteca. Hi ha un equilibri 
entre els centres que dediquen de 3 a 6 hores/
setmanals (36%) i els que dediquen menys de 
3 hores setmanals (35%).

 Hi ha Comissió de biblioteca al centre? Hi ha Comissió de biblioteca al centre?
 Un 80% dels centres que continuen el projecte 

declaren tenir comissió de biblioteca, mentre 
que els que manifesten no tenir-ne són un 
20%.

 Utilització de la biblioteca pel grup classe en  Utilització de la biblioteca pel grup classe en 
horari escolar.horari escolar.

 L’alumnat dels centres que continuen el pro-
jecte usen l’espai de la biblioteca per treballar 
com a grup classe un cop per setmana en un 
83% dels casos. Un 17% dels centres mani-
festa que el grup classe usa l’espai de forma 
esporàdica.

continuen no continuen

continuen no continuen

Centres "puntedu" 2005 segons 
el Servei Territorial al qual estan adscrits

CEB BCO BLA GIR LLE TAR TEB VOC

CEB Consorci d’Educació de Barcelona
BCO  Barcelona comarques
BLA Baix Llobregat - Anoia
GIR  Girona
LLE  Lleida
TAR Tarragona
TEB Terres de l’Ebre
VOC  Vallès Occidental
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CEB Consorci d’Educació de Barcelona
BCO  Barcelona comarques
BLA Baix Llobregat - Anoia
GIR  Girona
LLE  Lleida
TAR Tarragona
TEB Terres de l’Ebre
VOC  Vallès Occidental

ESC  Escoles
ESC M  Escoles municipals 
ZER  Zones Escolars Rurals
INS  Instituts
SES  Seccions d'Educació Secundària
INS M       Instituts municipals
C CON      Centres concertats
EE DEP      Centres d'Educació Especial

L'alumnat dels centres que continuen 
el projecte usen l'espai de la 
biblioteca per treballar com a grup 
classe un cop per setmana en un 83% 
dels casos. El 17% dels centres usa 
l'espai de forma esporàdica
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- Educació infantil i Cicle Inicial d’Educació primà-
ria: L’hora del conte i  representació de contes, la 
maleta viatgera o bibliomaleta, maleta dels tovets, 
maletes màgiques, sac d’endevinalles, taller de 
titelles, apadrinament lector, tallers d’animació 
lectora, treball dels personatges, contes col·lectius 
(orals i escrits), tertúlies literàries, etc.
- Cicle mitjà i superior d’educació primària i ESO: 
Explicació de contes, selecció i recomanació de 
llibres per part de l’alumnat, presentació de llibres, 
participació en el concurs literari i seminari El Gust 
per la Lectura (CS i ESO), jocs relacionats amb la 
lectura, parelles de lectura, maletes per a les famí-
lies, tallers i maletes de poesia, lectura col·lectiva, 
taller de còmic, tertúlies literàries, personatge mis-
teriós, contes col·lectius, club de lectura, biblio-
pati, ral·li literari, bibliocursa, activitats d’expres-
sió oral. També alguns centres han manifestat 
portar a terme un Pla de lectura de centre.
- A totes les etapes: Certàmens literaris, Jocs fl o-
rals de Sant Jordi, visites d’autors, participació en 
les activitats que ofereixen els Serveis Educatius, 
conte solidari, etc. 

Competència informacional
El 49% dels centres porten a terme activitats 
relacionades amb la competència informacional. 
Les activitats més freqüents a totes les etapes 
són: presentació i formació d’usuaris en l’ús de la 
biblioteca, accés i ús de la informació per donar 
suport al treball de projectes i de recerca en dife-
rents àrees, treball de recerca d’informació coor-
dinat amb les tutories, participació en el bloc de 
la biblioteca, etc.

Dinamització dels serveis i recursos
La dinamització abasta tots els àmbits d’actuació 
de la biblioteca. És el conjunt d’actuacions que es 
posen en marxa per donar a conèixer la biblioteca 
a tota la comunitat educativa i aconseguir-ne la 
participació. En aquest cas trobem que el 100% 
dels centres realitzen activitats de dinamitza-
ció de la biblioteca de diferent índole. A banda 
de les ja esmentades anteriorment relacionades 
amb els altres àmbits d’actuació, les que solen 
ser més freqüents són: Servei de préstec indivi-
dual i d’aula, exposicions temàtiques i de nove-
tats, edició de guies de lectura, celebracions de 
setmanes culturals i temàtiques, celebracions de 
festes populars, concursos, visites a la biblioteca 
pública, cine-fòrum, professorat i llibres, divulga-
ció dels serveis a les famílies, etc.

Activitats de dinamització per tipus de centre

ORGANITZACIÓ
DEL FONS % DINAMITZACIÓ

DE LA LECTURA % COMPETÈNCIA 
INFORMAC. % DINAMITZACIÓ 

DELS SERVEIS % TOTAL
CENTRES

ESCOLES 14 10 134 96 66 47 140 100 140

ESCOLES MUNICIPALS  1 20     4 80  1 20    5 100    5

ZONES ESCOLARS 
RURALS  0 0    6 100  5 83   6 100    6

INSTITUTS 11 32  29 85 18 53  34 100   34

SECCIONS D'EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA  0 0   2 100  2 100   2 100    2

INSTITUTS MUNICIPALS  0 0   2 100  1 50   2 100    2

CENTRES CONCERTATS   1 8  12 92  6 46  13 100   13

TOTAL 27 189 99 202 202

Conclusions
Si bé algunes conclusions ja s’han anat evidenciant 
al llarg de les dades presentades en aquest estudi, 
a continuació es destaquen les que ens han sem-
blat més rellevants i que ajuden a  extraure el perfi l 
actual de funcionament de la biblioteca d’un centre 
educatiu “puntedu” 2005-2008.

 Un percentatge elevat (86%) de centres han optat 
per donar continuïtat al projecte de biblioteca tot 
i haver deixat de rebre els recursos extraordinaris 
del Programa. 

 En un 80% dels centres funciona la comissió de 
biblioteca. Això és una garantia de que tots els 
sectors del centre hi són representats i que la inici-
ativa respon a un projecte de centre i no a l’esforç 
individual d’una o unes quantes persones.

 La dedicació per part del responsable de la biblio-
teca és de 3 a 6 hores setmanals en el 36% dels 
casos, el que requereix una reorganització global 
dels horaris del centre. 

 La biblioteca obre diàriament en horari escolar en 
un 82% dels centres. D’aquests, més de la meitat 
(53%) ho fan més de 3 hores i un 29% obre fi ns 
a 3 hores. 

 L’alumnat usa l’espai de la biblioteca per treballar 
com a grup-classe un cop per setmana en un 83% 
dels casos. El 17% ho fa de forma esporàdica.

 La biblioteca obre en horari extraescolar algun cop 
a la setmana en un 77% dels centres. Solament 
un 20% dels centres obren diàriament.

 Un 48% de les biblioteques no disposa d’espai web 
per difondre de forma virtual les seves activitats.

 Hi ha la convicció que la biblioteca ha contribuït 
positivament en la millora de la comprensió lectora 
de l’alumnat en un 88% de les respostes.

 Les activitats de dinamització de la biblioteca 
donen suport al currículum i també s’estenen a 
la resta de la comunitat educativa. Un 94% dels 
centres duu a terme activitats molt diverses de 
dinamització de la lectura,  un  49 % dels centres 
duu a terme activitats relacionades amb la compe-
tència informacional, un 14% està organitzant el 
fons i ressalta la importància d’un espai de biblio-
teca acollidor i tots els centres fan activitats per 
dinamitzar els serveis i recursos de la biblioteca.

Per fi nalitzar aquest article només em resta subrat-
llar, des de l’opinió personal, que cal considerar 
aquest estudi com a una primera aproximació al 
coneixement del grau de desenvolupament de les 
biblioteques escolars, però la informació que en pro-
porciona ha de servir per donar una mica de llum a 
totes les persones que treballem per fer realitat el 
que hi ha legislat a l’article 88 de la Llei 12/2009, de 
10 de juliol, d’educació.

Dinamització per àmbits d'actuació

Organització del fons

Dinamització de la lectura

Competència informacional

Dinamització dels serveis

Org Com

Din Din

La totalitat dels 
centres realitzen 
activitats de 
dinamització de la 
biblioteca, com són: 
servei de prèstec, 
exposicions, guies 
de lectura, visites 
a la biblioteca 
pública, serveis a les 
famílies, etc.
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