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CONCLUSIONS 
Pàg. 2 

 
El 27 de febrer de 2010 va tenir lloc la Matinal de  Biblioteques Escolars 
“Biblioteques escolars: un altre plantejament és po ssible!” organitzada 
pel Grup Bibliomèdia, de la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica de Catalunya. 

 

VALORACIONS  GENERALS 

 

L’organització valora molt positivament la matinal que va comptar amb 230 
assistents. 

Tant la conferència, com la presentació de les experiències van resultar molt 
interessants, i en els debats els participants van poder expressar opinions al 
voltant del tema de la biblioteca escolar: principals dificultats, experiències 
exitoses, dubtes, mancances en la pròpia formació i en la de la resta del 
professorat a l’hora de fer ús de la biblioteca escolar... 

Totes les aportacions han quedat recollides, a mode de conclusions i de 
propostes de futur. Unes propostes que cal que siguin escoltades i a les quals 
cal donar resposta, de manera genèrica, i específica en el marc de l’autonomia 
de cada centre educatiu. Partint de la mirada d’una biblioteca escolar que 
esdevé un verdader centre de recursos per a l’alumnat i el professorat per al 
desenvolupament del currículum per competències, requerint un verdader canvi 
metodològic a les aules. I que plantegi la participació i l`ús de tota la comunitat 
educativa. 
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CONCLUSIONS DE LA MATINAL  

“BIBLIOTEQUES ESCOLARS, UN ALTRE 
PLANTEJAMENT ÉS POSSIBLE” 

 

PROPOSTES:  L’ADMINISTRACIÓ 
 

- Tenir present en la formació inicial del professorat la Biblioteca-mediateca escolar 
com a espai facilitador de l’aprenentatge: 

Contemplar en els plans d’estudi per a futurs/res mestres: 

- La formació d’usuaris  
- La formació  per a la dinamització de la lectura  
- El desenvolupament de la competència informacional de l’alumnat dels 

centres d’educació infantil, primària i secundària. 
 

- Garantir que cada centre disposi d’un espai adequat i amb les condicions 
necessàries per a la Biblioteca escolar: 

Si la normativa actual és insuficient caldrà revisar-la i modificar-la.  
També caldrà tenir en compte les necessitats específiques de cada centre. 
 
- Garantir la varietat i la qualitat dels recursos materials: 

Caldrà dotar les escoles amb els recursos materials necessaris: mobiliari adequat, 
maquinari, fons... 

 

- Possibilitar un programa informàtic que faciliti la tasca de catalogació: 
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Les biblioteques escolars han de comptar amb un programa informàtic centralitzat, 
seguint el model de les biblioteques públiques, que permeti catalogar el fons de 
manera automàtica i igual a tots els centres educatius. 

- Possibilitar  la figura d’un/a professional expert/a per realitzar tasques tècniques 
específiques (de catalogació) a diferents escoles d’una mateixa zona (exemples de 
zones on està funcionant). 

La feina principal del bibliotecari/a escolar ha de ser la formació d’usuaris, l’animació 
lectora i el desenvolupament de la competència informacional, i no tant la gestió 
tècnica i informàtica del fons. 

- Potenciar la figura del mestre/a coordinador/a de la biblioteca escolar, amb una 
dedicació horària setmanal suficient, i el seu reconeixement. 

El/la bibliotecari/a escolar ha de tenir una dedicació horària suficient per tal portar a 
terme les tasques d’organització, dinamització de la biblioteca i coordinació amb el 
professorat del centre. 

- Garantir la continuïtat del Programa “Biblioteques escolars Puntedu”:  

A través de les convocatòries anuals, i garantir la seva aplicació, amb el màxim de 
recursos, als centres on encara no està implantat. 

- Potenciar i vetllar per a que els Serveis Educatius de cada comarca treballin per a: 

- L’assessorament i l’acompanyament dels centres amb biblioteca escolar 
- Coordinar la formació permanent al territori (grups de treball, seminaris...) 
-Crear i dinamitzar el treball en xarxa entre les diferents biblioteques escolars i 
municipals, si s’escau. 

 

- Vetllar per la formació permanent  respecte el tema de les Biblioteques Escolars: A 
través d’una oferta interessant i de qualitat per als centres educatius, prioritzant alhora 
aquest tema, com un element clau per al desenvolupament del currículum per 
competències. 



   Grup Bibliomèdia  
Federació MRP de Catalunya 

 

 
  Av. Drassanes, 3 

08001 – Barcelona 
  Tel. 93 4817388 

a/e:  gbiblio@pangea.org 
Web:  http://gbiblio.pangea.org 

Bloc:  http://grupbibliomedia.blogspot.com 

 

 
BIBLIOTEQUES ESCOLARS, UN ALTRE PLANTEJAMENT ÉS POSSIBLE! 

CONCLUSIONS 
Pàg. 5 

- Garantir l’aplicació correcta del Pla de Lectura de Centre (PLEC) als centres que 
estiguin interessats i valorin la seva importància: 

Caldrà que el Departament garanteixi una formació de qualitat per a les 
persones que realitzaran la formació als centres. Previsió d’un nombre suficient 
de formadors/es  de qualitat. 
 

- Propiciar un ús correcte del programa 1x1 en relació a l’ús de la biblioteca-mediateca 
escolar. 

El programa 1x1 ha de ser una oportunitat per desenvolupar a l’escola noves 
metodologies que es potenciïn des de la biblioteca escolar.  

- Cercar possibles col·laboracions o projectes amb el Departament de Cultura, 
la Diputació, etc: 
Per a afavorir la creació i el bon funcionament de les Biblioteques escolars. 
 

 
PROPOSTES: LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

- Contemplar la Biblioteca Escolar en el Projecte Educatiu de Centre. 

-En el marc de L’autonomia del centre, contemplar i fomentar la Biblioteca Escolar del 
centre. 

-Potenciar l’ús de la Biblioteca Escolar com una pràctica habitual per desenvolupar el 
currículum per competències, des de totes les àrees i nivells. 

- Possibilitar a nivell de gestió i organització: 

 - El nomenament del coordinador/a de la Biblioteca Escolar. 
-L’existència d’una Comissió de Biblioteca (representada per l’equip directiu, els 
cicles, el coordinador/a de la B.E. i el coordinador/a d’informàtica). 
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 - Pressupost suficient anual per a la compra de fons i materials. 
 - Planificació/organització del calendari i horaris. 
 
- Possibilitar a nivell pedagògic: 

- Un ús real de la Biblioteca Escolar per part de tot el professorat  (metodologia 
de treball del professorat). Si és necessari preveure el model de  formació a 
centre que pugui ajudar a aconseguir aquest objectiu. 

 - Elaboració del Pla de Lectura de Centre, implicant tot el professat, per a 
 definir les línies de treball respecte la lectura i les seves funcions. 
 - L’organització i desenvolupament de les activitats programades per la 
 Comissió de la Biblioteca. 
 

-Establir una bona coordinació entre el/la coordinador/a d’informàtica i el/la 
coordinador/a de la Biblioteca Escolar. 

- Sensibilitzar les famílies en l’ús de les biblioteques i el foment de la lectura a través 
de diverses actuacions (presentar el projecte de la biblioteca de l’escola a les famílies 
a través de les reunions, utilitzar el  bloc, la revista de l’escola, fer activitats de 
sensibilització, tertúlies literàries...). 

- Obrir la biblioteca a la comunitat educativa, implicar les famílies i l’entorn en activitats 
del centre relacionades amb la lectura i la biblioteca escolar. 

 

 
PROPOSTES: ELS I LES COORDINADORS/ES 

DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 
- Saber transmetre al claustre, als diferents coordinadors/es i a l’equip directiu 
del centre la necessitat de la biblioteca escolar per al: 

- Desenvolupament del currículum per competències. 
- La visió global de l’aprenentatge en les noves alfabetitzacions. 
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- Participar en la planificació del Pla de Formació de Centre, vetllant aquells aspectes 
que l’escola necessiti respecte a l’ús de la Biblioteca escolar des de la vessant de la 
dinamització per crear el gust i l’hàbit lector, així com per a la formació d’usuaris i per a 
la competència informacional. 

- Potenciar el treball col·laboratiu i cooperatiu per aconseguir canvis metodològics en el 
professorat. 

- Liderar i representar la comissió de biblioteca. 

- Conèixer tots els recursos, relacionats amb la biblioteca, que es trobin al seu abast 
(dins la zona educativa, a la xarxa...) per aprofitar-los al màxim i estar actualitzats. 

- Treballar en xarxa amb altres centres del territori, CRPs, grups de treball...  

- Ser un bon/a lector/a, sensible a conèixer les novetats, compartir lectures, 
valoracions... 

- Cercar i elaborar informació, selecció de webs, elaboració de guies... per difondre els 
materials de la Biblioteca i fomentar el seu ús.  

- Donar a conèixer la Biblioteca i el seu funcionament a tot el professorat (organització, 
localització, ús del catàleg, préstec, funcionament...) i animar el professorat a participar 
de les activitats promogudes, i a utilitzar-la. 

- Implicar el professorat en la millora del fons de la biblioteca escolar (anàlisi de les 
necessitats per a guiar la compra de materials...). 

- Conèixer els infants/usuaris de la biblioteca, tant a nivell de capacitat (si hi ha dades) 
com d’interessos. 

 

      L’Hospitalet, 27 de febrer de 2010 

 


