
                                                                                                                            
                                                                                

 

PRESENTACIÓ 

La celebració de les primeres Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears surt de la 
necessitat de crear un punt de trobada anual per a tots els professionals i estudiants interessats en 
la temàtica.  

Els experts asseguren que les biblioteques escolars han de ser un centre de recursos de primer 
ordre —integrat en els projectes educatius—, el millor espai per recopilar, gestionar i difondre tot 
tipus d’informació en qualsevol suport i, també, per desenvolupar activitats d’animació a la 
lectura. Per això mateix, les biblioteques escolars han de tenir un lloc primordial dins 
l’organigrama del centre.  

Adaptar les institucions educatives a les transformacions de la societat actual requereix canvis 
significatius en els contexts i en les pràctiques d’ensenyament. La participació activa de tots els 
membres de la comunitat educativa és un factor decisiu per a la renovació de les pràctiques 
educatives i, per això, és necessari conjuminar esforços perquè les biblioteques escolars es 
converteixin en autèntics centres de recursos materials i intel·lectuals que ajudin l’alumnat a 
comprendre el món a través de la lectura. 

Les jornades volen ser un espai de formació en què es pugui presentar experiències, difondre 
projectes, informar sobre recomanacions, compartir bones pràctiques i reflexionar sobre les 
necessitats i problemàtiques a les Illes Balears amb relació a les biblioteques escolars i el foment 
de la lectura. 

PROGRAMA 

Dijous, 29 d’octubre de 2009 

16.00 -16.30 h Lliurament d’acreditacions. 

16.30 – 17.00 h Acte d’obertura a càrrec de l’Hble. Sr. Bartomeu Llinàs Ferrà, conseller 

d’Educació i Cultura, i l’Excma. Sra. Montserrat Casas Ametller, rectora de la 

Universitat de les Illes Balears. 

17.00 – 18.30 h ―La biblioteca educadora‖, a càrrec de la sra. Mercè Escardó, directora de la 

Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, escriptora i contacontes. 

18.30 – 19.00 h  Pausa. 

19.00 – 20.30 h Presentació de comunicacions. 

Divendres, 30 d’octubre de 2009 

9.00 - 10.30 h “La biblioteca, el cor de l’escola”, a càrrec del sr. Jaume Centelles, mestre i 

bibliotecari escolar de l’escola Sant Josep el Pi de l’Hospitalet. 
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10.30 - 11.30 h “La biblioteca escolar, canvi de cultura de centre”, a càrrec del sr. Jaume 

Parets, exdirector del CP Rafal Nou de Palma.  

11.30 – 12.00 h Pausa. 

12.00 – 13.00 h “La biblioteca pública de Can Sales”, a càrrec de la sra. Carolina Guayta, 

responsable de la sala infantil i juvenil de la biblioteca pública estatal. 

13.00 – 14.00 h “El Plan de mejora de las bibliotecas escolares en las Comunidades 

Autónomas”, a càrrec de la sra. Purificación Llaquet, consellera tècnica de la 

Subdirecció General de Cooperació Territorial a la Direcció General de 

Cooperació Territorial del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport 

14.00 – 16.00 h Dinar. 

16.00 – 17.30 h “Biblioteques escolars a Girona: un projecte de ciutat”, a càrrec de la sra. 

Alícia Moreno, coordinadora del grup de treball de biblioteques escolars de 

Girona. 

17.30 – 18.30 h “Biblioteca pública-escola”, a càrrec de la sra. Margalida Llabrés, 

responsable de la biblioteca municipal de Binissalem. 

18.30 – 19.00 h Pausa. 

19.00 – 20.00 h Presentació de comunicacions. 

20.00 – 20.30 h Acte de cloenda. 

Durant tot el divendres s’exposaran recursos didàctics per al foment de la lectura i les biblioteques escolars. 

Durada: 12 hores. 

LLOC:  
 Palma:  
  Edifici Gaspar Melchor de Jovellanos  
  Universitat de les Illes Balears 
  Ctra. de Valldemossa, km7,5. Palma 
 Menorca  
  Seu universitària de Menorca (mitjançant videoconferència) 
  Carrer de Santa Rita, 11 
  Alaior 
 Eivissa  
  CEP de Professorat d’Eivissa i Formentera (mitjançant videoconferència) 
  Seu d’Eivissa 
  Via Púnica, 23 – baixos dreta, Eivissa 

DESTINATARIS I PREUS: 

 Docents d’educació infantil, primària, secundària, formació professional, educació 

especial i centres d’ensenyament de règim especial: GRATUÏT (Cal presentar un justificant 

com certificat del centre, la capçalera de la darrera nòmina, el contracte...). 

 Tècnics en biblioteconomia i auxiliars de biblioteques: 75 € 

 Diplomats, llicenciats i altres persones interessades en la temàtica: 75 € 

 Alumnes i comunitat universitària: 35 € 

CERTIFICACIÓ:  
Les Jornades tenen el reconeixement d’1 crèdit de lliure configuració de la UIB i d’1 crèdit de 
formació permanent del professorat. Per optar a la certificació, l’assistència ha d’arribar, com a 
mínim, al 80 % de la durada de l’activitat (BOCAIB núm. 8, de 17/01/02. Ordre de 2 de gener). 



INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA (fins al dia 23 d’octubre de 2009) 
Per formalitzar la matrícula, us heu d’informar telefònicament que hi ha places a les Jornades, heu 
de pagar al compte corrent de Sa Nostra 2051-0151-61-1007257438 a nom del curs i indicant el 
nom de la persona interessada, i presentar dos resguards del pagament als serveis administratius o 
pagar directament als serveis administratius de l’edifici Sa Riera mitjançant targeta de crèdit o de 
dèbit. Cal que empleneu el full d’inscripció, que us podeu descarregar de la pàgina web 
www.ice.uib.cat, i que hi adjunteu una fotocòpia del document d’identitat i de la titulació (només 
la primera vegada que us matriculau en un curs de formació permanent del professorat). Les 
persones titulades a la UIB a partir de l’any 1989 no cal que presentin la fotocòpia del títol. 

Matrícula per a les Jornades: 

A Palma: Serveis administratius de l’edifici Sa Riera 
     Carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2 . Palma 
     De dilluns a divendres, de 9 a 14 h, i els dimarts i dijous, de 16 a 19 h 
     Tel.: 971 17 31 32 / 24 10. Fax: 971 17 24 35 

A Menorca: Seu universitària de Menorca, Can Salort 
          Carrer de Santa Rita, 11. Alaior  
          De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h,  i els dimarts i dijous, de 16 a 19 h 
          Tel.: 971 37 90 02 / 12. Fax: 971 37 91 24     

A Eivissa i Formentera: Seu universitària d’Eivissa i Formentera 
      Carrer de Bes, 9. Eivissa 
      De dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h, i els dimarts i dijous, de 15 a 17 h  
      Tel.: 971 39 80 20. Fax: 971 39 81 49 
 
COMUNICACIONS I PÒSTERS  

Si voleu donar a conèixer experiències sobre biblioteques escolars i animació lectora 

desenvolupades als vostres centres educatius, us convidam a: 

  a) presentar una comunicació,  

  o b) dissenyar un pòster per a l’exposició.  

Requisits per a la presentació de COMUNICACIONS:  

 La comunicació haurà de tenir una durada màxima de 15 minuts.  

 Caldrà enviar un document de word on figuri: el títol de la comunicació, un resum de 150 

paraules, les dades de l’autor/s (nom i llinatges, telèfon de contacte, correu electrònic…), i 

les dades del centre de treball. 

 L’organització estudiarà totes les candidatures en funció del seu interès i la seva adequació 

als objectius de les jornades. 

 La data límit per a l'enviament de comunicacions serà el dia 13 d’octubre de 2009.  

 Abans del 23 d’octubre es confirmarà als autors si la seva comunicació ha estat acceptada 

per ser presentada en el marc de les Jornades. Si hi ha comunicacions que per falta de 

temps queden fora dels espais de presentació, l’organització es reserva el dret de convidar 

als seus autors a dissenyar un pòster de l’experiència per a l’exposició. 

Requisits per la presentació de PÒSTERS:  

 Cada pòster presentat haurà d’incloure: 

o El títol del projecte i una introducció (factors que van generar la iniciativa) d’un 

màxim de 700 caràcters (8 línies aprox.). 

http://www.ice.uib.cat/


o Els objectius del projecte (generals i específics).  

o Un esquema general (què s'ha fet, on, com, per què, amb qui...).  

o Una exposició d’allò realitzat en el marc del projecte.  

o Els resultats de l’experiència (l’abast dels objectius i la valoració d’aquests).  

o Els punts forts i els punts febles del projecte.  

o Les línies de futur del projecte.  

o Fotografies, si es vol, de l’experiència (màxim 4, a color i amb resolució aproximada 

de 1600 x 1200 píxels amb extensió .jpg. Cada imatge, gràfic o fotografia ha d'anar 

acompanyada d'un títol descriptiu.)  

o Més informació: autor/s que presenten la iniciativa; centre educatiu, entitat, etc. 

d’on prové; adreça electrònica; adreça postal; telèfons, fix i/o mòbil.  

 El pòster haurà de ser enviat com un document:  

o Power Point d’un màxim de 3 diapositives, configurat amb les especificacions 

següents de grandària: 90 cm d’ample per 120 cm d’alt.  

o Escrit amb fonts tradicionals, preferentment Arial o Helvetica i amb una grandària 

de font d'almenys 72 punts per al text.  

o Amb texts breus i concisos.  

o Escrit en català.  

 L'organització es reserva el dret de fer correccions lingüístiques als texts dels pòsters i de 

donar-los el format final abans de la impressió, per tal de garantir-ne la uniformitat i la 

puntual col·locació en l'àrea de pòsters.  

 Els pòsters seran col·locats per l'organització. Els autors podran revisar la localització i 

presentació del seu pòster abans de l’inici de les Jornades.  

 Els pòsters quedaran exposats al llarg de totes les Jornada. Una vegada finalitzades, els 

autors dels pòsters podran endur-se’n el material al seu centre.  

 La data límit per a l'enviament del seu pòster en la seva versió final és el dia 14 d’octubre 

de 2009.  

 Es lliurarà un certificat de presentació del pòster a l’autor/als autors. 

Les comunicacions i els pòsters s’han d’enviar a: mcloquell@dgcultur.caib.es 

 

COORDINACIÓ:  

 Institut de Ciències de l’Educació 

  Mar Rayó, tel. 971 17 24 03 i adreça: mariadelmar.rayo@uib.es 

 Direcció General de Cultura 

  Marga Cloquell, tel. 971 17 77 27 i adreça: mcloquell@dgcultur.caib.es 
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