
 

 

Biblioteca d'aula: una oportunitat per a la lec-

tura i el coneixement 
http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/biblioteca/organitzacio

/documents/bib_aula_marc_2016_web.pdf 

 

Programa biblioteques escolars 
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/puntedu/ 

 

BDR Lectura 
http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/sez/crp/bancderecursos/ 

 

Materials de la jornada de biblioteques 
http://serveiseducatius.xtec.cat/baixebre/jornades-territorials-de-

biblioteques-escolars/ 

 

Webs biblioteca CRPs Terres de l’Ebre 
http://serveiseducatius.xtec.cat/baixebre/categoria/innovacio/xarxa-

de-biblioteques-escolars/ 

https://sites.google.com/a/xtec.cat/se-montsia/home/ambits-

actuacio/innovacio/projectes/puntedu 

http://serveiseducatius.xtec.cat/terraalta/ 

http://blocs.xtec.cat/seribe/espai-de-la-biblioteca-biblioteca-escolar/ 

DISSENY: CRP del BAIX EBRE 



 

 

09:15 Benvinguda i presentació 
 

 A càrrec de la Sra. Manuela Cid Espuny, Directora dels Serveis Territorials d’Ensenyament a les Terres de  
 l’Ebre. 

La biblioteca escolar i la biblioteca d’aula po-
den ser realitats que es complementen, però 
difícilment són excloents. 
Només si s’entén la biblioteca d’aula com una 
extensió de la biblioteca central es pot esta-
blir una xarxa de funcionalitat i relacions entre 
l’una i l’altra, de manera que es puguin opti-
mitzar totes dues. 
 

Biblioteca d’aula: una oportunitat per a la lectura i el 
coneixement 

Generalitat de Catalunya, Departament d’Ensenyament 

09:30 Conferència 
 

 “Biblioteca escolar i biblioteca d’aula: Sumen, o resten” a càrrec del Sr. Enric Queralt i Catà. 

11:00 Pausa 

11:30 Presentació d’experiències 
 
 "Els mil i un viatges a la lectura",a càrrec de la Sra. Helena Borràs Ten  de l’Escola Pàmies ( Ginestar) 
 
 "Dinamització de la biblioteca d’aula", a càrrec de la Sra. Laura Lores Senar, la Sra. Ivana Canalda Vidal, el Sr. 
 Gerard Pallarés Llunart i la Sra. Marta Capera Cases de l’Escola Marcel·lí Domingo (Roquetes) 
 
 “Biblioteca d’aula a secundària”, a càrrec del Sr. Ingnasi Iranzo Ortí  i la Sra. Montse Vericat Esteller de 
 l’Institut La Sénia (La Sénia) 
 
 “Ens agrada llegir i escoltar”, a càrrec de la Sra. d'Assun Martí Aguilés de l’Institut-Escola Mare de Déu del 
 Portal (Batea) 
 
 “Préstec de llibres per a la biblioteca d'aula” a càrrec de la Sra. Carmina Talarn Maigí de l’Escola Consol Ferré 
 (Amposta) 
 
 "El diari lector i la piràmide de la lectura", a càrrec de la Sra. Txe Antó Castell i Marta Daufí Subirats del 
 Col·legi Sagrada Família (Tortosa) 
 
 “Documents/materials de la biblioteca d'aula de secundària”, a càrrec del Sr. Tomàs Camacho Molina  de 
 l’Institut Sòl de Riu (Alcanar) 

09:00 Recepció i lliurament de material. 

14:00 Cloenda 


