
 

 

La biblioteca escolar i la biblioteca pública: 

idees per a la col·laboració. 

XTEC/Inici/Projectes/Biblioteca escolar/Propostes i 

estudis de col·laboració 

http://www.xtec.cat/web/projectes/biblioteca/propostesco 

 

Materials de la jornada de biblioteques 

CRPBAIXEBRE/Innovació/Xarxa de biblioteques 

escolars 

https://sites.google.com/site/xarxabibliotequesbe/dinamitzacio 

 

BDR Lectura 

XTEC/Serveis Educatius / Serveis Educatius de Zo-

na/Centres de Recursos Pedagògics (CRP)/Banc de 

Recursos. 

http://www.xtec.cat/web/serveis/serveis/sez/crp/bancderecursos 

 

Biblioteques Públiques de Catalunya 
http://biblioteques.gencat.cat/ca/ 

DISSENY: CRP del BAIX EBRE 



 

 

09:15 Benvinguda i presentació 
 

 A càrrec del Sr. Antoni Martí López, Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de l’Ebre i del 
 Sr. Ferran Bladé Pujol, Director dels Serveis Territorials de Cultura a les Terres de l’Ebre. 

BIBLIOTECA PÚBLICA I  
BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
Llegir ja no pot ser vist com una activitat 

d’acompliment individual i voluntari, atès que 

ha esdevingut una veritable necessitat social. 

Per tant, des de l’educació (en un sentit am-

pli) hem d’assegurar que tots els nois i noies, 

futurs ciutadans i ciutadanes, tinguin aquesta 

necessitat coberta. Tanmateix, convé no obli-

dar que l’educació no és només feina de 

l’escola, sinó de tota la societat. I és en aquest 

marc i amb aquesta concepció que la 

col·laboració entre la biblioteca escolar i la 

biblioteca pública pren tot el seu ple sentit i 

dóna eficàcia a la tasca de l’una i de l’altra 

que, així, es poden veure complementades i 

reforçades.  

 
Joan Badia i Pujol 

09:30 Relació biblioteca pública i biblioteca escolar. 
 

 “10 anys del Programa de biblioteca escolar Puntedu” a càrrec del Sr. Pere Mayans, cap de Servei d'immersió i 
 acolliment lingüístic del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 

 “Biblioteca pública i biblioteca escolar: crònica d’un amor anunciat” a càrrec de la Sra. Carme Fenoll, cap del 
 Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya. 

11:30 Pausa 

12:00 Biblioteques... i acció! 
 

 “Lectors en moviment” a càrrec de la Sra. Begonya Ferré de la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà i la Sra. Do
 rita Sánchez de l’escola Mestre Marcel·lí Domingo de Roquetes. 
 

 “Vincles intergeneracionals i interculturals” a càrrec de la Sra. Irene Prades, Sra. Montse Esteve i la Sra. Pilar 
 Saporta de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa i  la Sra. Núria Rodríguez, la Sra. Laura Solé i la Sra. 
 Gemma Chavarria de l’escola Ferreries. 
 

 “Club de Lectura Juvenil d’Amposta” a càrrec de la Sra. Maria Barberà, de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan 
 Arbó d’Amposta, l’Institut Ramon Berenguer IV, l’escola Agustí Barberà, l’escola Miquel Granell, l’escola Soria-
 no Montagut i el Centre de Recursos Pedagògics del Montsià. 
 

 “Llibres d’artista a la biblioteca” a càrrec de la Sra. Maria Josep Clua i la Sra. Maria Elena Grau de la Biblioteca 
 Comarcal de Móra d’Ebre, i la Sra. Olga Casanova de l’escola Lluís Vinyas Vinyoles de Móra d’Ebre. 

10:30 Conferència 
 

 “Biblioteca escolar i biblioteca pública: sumar per multiplicar” a càrrec de la Sra. Mònica Baró professora de la 
 facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona. 

09:00 Recepció i lliurament de material. 

14:00 Cloenda 


