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Com ha de ser, la nostra biblioteca? Com la volem?

Viva i activa. 
Un espai potenciador de tot el que es fa al centre 
educatiu. 
Un recurs per desenvolupar les competències 
bàsiques



Quin és el camí, per tenir aquesta biblioteca?

Algú n’és responsable, la bibliotecària:
Té una actitud engrescadora, activa i comunicativa
Estableix complicitats amb tota la comunitat
educativa: 

Mestres
Alumnes
Famílies

I algú més, una comissió:   Responsable TAC
Representants de cicles
Representant de l’e.directiu
Representant de famílies
Representant d’alumnat



Un espai acollidor i comunicador:











Un espai dinàmic:

On els llibres són mostrats, no viuen sempre a la 
prestatgeria









Una política de fons: 

Cal fer una tasca d’esporga i actualització. 

Cal disposar de pressupost. 

No calen més de deu llibres per criatura, seguint les 
directrius de l’IFLA. (Directrius IFLA/UNESCO per a la 
biblioteca escolar, 2002)

Ara bé, meitat imaginació, meitat coneixements!



Temps:

Hores per catalogar i endreçar. 

Hores per pensar i fer. 

Hores sense nens i nenes a la biblioteca. Se’n 
necessiten.

Cada claustre ha de prendre la difícil decisió de 
quantes hores deixa de dedicar a l’atenció a la 
diversitat, als desdoblaments... per lliurar-les a la 
biblioteca.



Lligams:

Amb les altres escoles públiques del districte. 

Amb la biblioteca del barri, del poble. 



I, per damunt de tot, ens cal

Un projecte, que el claustre comparteix: 

A partir de la definició que hem fet abans, biblioteca com 
a recurs per desenvolupar les competències bàsiques : 
llegir, escriure, aprendre a aprendre

Un projecte plasmat al PLEC de l’escola



A la biblioteca escolar, avui,

en colaboració amb el claustre, som responsables de

l’adquisició de la competència informacional:

la lectura com a font d’aprenentatge

l’aprenentatge de l’ús d’Internet

la conversió de la informació en coneixement

la cerca, la recuperació, l’elaboració i 

la comunicació del coneixement

Aquest és el repte de les bibliotecàries escolars

- i de qualsevol mestre/a - del segle 21.



Web de la Glòria Durban:
http://www.bibliotecaescolar.info/



Per acabar:

Què no és la biblioteca escolar?

Una finalitat en sí mateixa. La biblioteca és “en 
funció de”

Un espai on la bibliotecària se sent treballant sola. 
Tots els mestres implicats!
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