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Parlament del Sr. Lluís Ballester Brage, 
director de l’Institut de Ciències de l’Educació de la UIB

Hem de donar les gràcies per venir i per respondre a la demanda tan 
ràpidament i tan activament a totes les illes i al conjunt dels pobles de 
Mallorca, fi ns i tot ha vengut gent expressament des de Barcelona, per 
sentir el que estem fent aquí entre tots i els projectes que tenim per 
endavant aquest any.

A l’Institut de Ciències de l’Educació hem iniciat una línea de 
col·laboració molt profi tosa amb la Direcció General de Cultura de 
la Conselleria d’Educació i Cultura, i aquestes jornades són una de 
les activitats que realitzarem plegats. Però en tenim d’altres i algunes 
d’elles donen continuïtat a la jornada sobre biblioteques escolars que 
desenvoluparem durant aquests dos dies.

La nostra pretensió és que puguem treballar de manera sistemàtica, no 
fent només alguna sessió de divulgació o una sessió curta de formació, 
sinó obrir un currículum formatiu amb el compromís de continuar-
lo, de donar-li continuïtat al llarg del temps, i tenim ja tres o quatre 
activitats importants continuant les jornades.

D’aquesta manera, aquest any estem ja realitzant un conjunt de cursos 
sobre desenvolupament de competències en lectoescriptura, que tenim 
voluntat de reeditar en el futur. També tenim previst portar a terme 
dos postgraus relacionats amb la temàtica de la jornada: un postgrau 
en biblioteques escolars, d’una certa importància, de 100 hores de 
durada, i un postgrau d’animació a la lectura a realitzar en un futur 
proper.

Vos convidem a seguir aquest currículum formatiu amb la perspectiva 
d’arribar a la màxima i millor professionalització i donar garanties que 
tots els temes que estan implicats en la gestió d’una biblioteca escolar, 
de l’animació lectora, estiguin recolzats per activitats formatives 
serioses i convidant la gent que ens pot xerrar amb garanties de qualitat, 
siguin de les illes o de l’Estat.
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El programa d’aquestes jornades és també un luxe, està molt ben 
armat, però segurament també és molt engrescador per a tots i totes, 
i serà molt profi tós.

Una biblioteca no és només un magatzem on guardar llibres. És, entre 
altres coses, però especialment, un espai d’animació a la lectura. I és 
des d’aquest enfocament que volem treballar a l’ICE. Una biblioteca a 
l’escola, actualitzada, ben portada, i potenciant la seva utilització, és 
un instrument essencial en la tasca educativa.

Encara que canviïn els llibres, que canviï el suport amb el qual ens 
arriben o la manera de llegir-los, el paper del bibliotecari i de la 
bibliotecària escolar, de l’espai de trobada per a l’animació a la lectura, 
la convidada intel·ligent a gaudir de la lectura, la trobada amb formes 
de comprensió profundes amb els llibres, parlant, escoltant, llegint en 
aquests espais especials que són les biblioteques, és el repte que tenim 
tots. La biblioteca escolar és essencial per a la formació de lectors i per 
a l’educació de com utilitzar les biblioteques al llarg de tota la vida.

Mario Vargas Llosa, en un llibre fantàstic sobre la importància de la 
narració a la cultura humana, parlava sobre la importància que tenen 
el contadors d’històries, però també de la importància d’aquells que 
saben acompanyar els altres a entrar en les narracions, a entrar en la 
lectura. El bibliotecari, la bibliotecària, en certa manera juguen el paper 
d’acompanyants, el bibliotecari i la bibliotecària formen justament 
aquest plaer de la lectura en els altres i segurament de les vostres 
experiències, de les experiències de les persones que hem convidat a 
aquestes jornades, podran sortir bibliotecaris i bibliotecàries encara 
més formats i encara amb més capacitat de complir aquest paper 
d’acompanyant d’altres persones que entren en un món realment 
engrescador per a tots els que ens agrada la lectura.

Gràcies a tots i totes pel vostre interès, però sobretot gràcies per la 
vostra feina.



I Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears
29 i 30 d’octubre de 2009

11

Parlament del Sr. Pere Joan Martorell Castelló, 
director general de Cultura de la Conselleria d’Educació i Cultura

Bon dia a tots i a totes, i benvinguts a les I Jornades de Biblioteques 
Escolars de les Illes Balears.

Estam molt il·lusionats en la celebració de les jornades, són les primeres 
d’aquestes característiques que se celebren dins l’àmbit de la comunitat 
autònoma. Sabem que, amb la vostra assistència avui i demà, posau de 
manifest l’interès per aquest espai educatiu anomenat biblioteca escolar: 
Prova d’això és que vos heu inscrit més de 170 persones. No cal dir-vos 
que volem estar a l’alçada d’aquesta implicació que demostrau.

Deixau-me donar les gràcies als diferents ponents i comunicadors que 
han tengut l’amabilitat d’acceptar la invitació que els hem fet des de 
l’ICE i des de la Direcció General de Cultura i permeteu-me també que 
faci una breu refl exió, atenent a l’especial moment que vivim.

Anteriorment a la Llei orgànica d’educació (LOE) existia normativa sobre 
l’obligatorietat de la biblioteca escolar, però aquesta obligatorietat, la 
reserva d’un espai mínim o la regulació dels equipaments i la dotació, 
no són factors sufi cients per al funcionament de les biblioteques 
escolars. La importància concedida a les biblioteques escolars en la 
LOE es posa de manifest ja en el títol preliminar i li dedica tot un article, 
el 113. És ben segur que l’evolució en la legislació és el fruit de l’interès 
creixent de la nostra societat, i de la lluita, en molts de casos silenciosa, 
de centenars de bibliotecaris i docents com vosaltres, i com els que ens 
acompanyen en aquestes jornades mostrant-nos la seva experiència.

Són moltes les veus que des de fa anys indiquen que les biblioteques 
escolars, i en especial la tasca del foment de la lectura que s’hi fa, 
són eines fonamentals per elevar el nivell d’habilitat lectora dels 
nostres alumnes, que es troba en la base dels problemes de baix 
rendiment escolar. I és que adaptar les institucions educatives a les 
transformacions de la societat actual necessita canvis signifi catius en 
els contexts i en les pràctiques d’ensenyament. Per això, volem animar 
i ajudar el professorat perquè organitzi adequadament els recursos i 
propiciï l’aprenentatge actiu de totes les àrees mitjançant un projecte 
de biblioteca integrat en el projecte educatiu del centre.
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Els experts coincideixen que les biblioteques escolars haurien de ser un 
centre de recursos de primer ordre integrat en els projectes educatiu 
i curricular, el millor espai per a recopilar, gestionar i difondre tot 
tipus d’informació en qualsevol suport i per això ha de tenir un lloc 
primordial dins l’organigrama del centre. 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, a fi  que les biblioteques escolars es converteixin 
en autèntics centres de recursos materials i intel·lectuals que ajudin 
l’alumnat a llegir i comprendre el món.

Conscients que la biblioteca escolar ha d’exercir un paper fonamental 
al centre educatiu, la Conselleria d’Educació i Cultura es va marcar 
com una actuació prioritària –dins del Pla de Foment de la Lectura que 
impulsa- afavorir un canvi d’orientació del model de biblioteca escolar, 
amb l’objectiu de potenciar aquest espai com a centre de recursos 
materials i intel·lectuals, com dèiem, que ajudi a créixer el nostre 
alumnat a través de la lectura.

Amb aquest objectiu vàrem iniciar l’any 2008 un estudi per conèixer 
la realitat de les biblioteques escolars de la comunitat autònoma. 
A partir d’aquest document i dels resultats obtinguts es va elaborar 
el Projecte de dinamització de les Biblioteques Escolars de les Illes 
Balears, que es pretén concretar el curs actual, 2009-10, amb tota una 
sèrie d’actuacions, l’objectiu de les quals és dinamitzar les biblioteques 
escolars i donar suport als docents i a la resta de membres de la 
comunitat educativa que estiguin al capdavant de les biblioteques 
escolars i del foment a la lectura. Algunes d’aquestes actuacions són:

 La convocatòria de projectes de biblioteca escolar i foment de 
la lectura. Aquesta convocatòria permetrà als centres elegits 
desenvolupar el seu projecte, i permetrà a la Conselleria d’Educació 
i Cultura avaluar-ne els resultats per fer extensius els models més 
efi caços a la resta de centres educatius. 

 La posada en marxa d’un portal web interactiu, que servirà 
d’aglutinador de tota la informació i el suport de la Conselleria 
d’Educació i Cultura en matèria de lectura i de biblioteca escolar. 
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 Accions de formació del personal docent sobre qüestions vinculades 
a aquesta temàtica. 

 I la celebració d’aquestes I Jornades de Biblioteques Escolars de 
les Illes Balears, que surten de la necessitat de crear un espai de 
refl exió perquè el col·lectiu de docents i les persones interessades 
en la matèria puguin intercanviar experiències de foment de les 
biblioteques escolars i la lectura en diferents àmbits educatius 
i diverses localitats de la nostra geografi a, difondre projectes, 
informar sobre recomanacions, compartir bones pràctiques, 
conèixer experiències d’actuació en altres comunitats autònomes, 
així com presentar diferents models, tant teòrics com pràctics, i la 
coordinació i relació amb les biblioteques públiques.

Per acabar, vull transmetre el meu vertader entusiasme, ja que tenc 
la seguretat que plegats podrem fer una feina molt profi tosa. A tots 
els professionals: docents, bibliotecaris, escriptors, il·lustradors, 
contacontes, editors, llibreters... vos demanaria que continueu amb 
il·lusió i motivació amb la vostra magnífi ca tasca.

Gràcies i benvinguts de nou.
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PROGRAMA DE LES JORNADES 
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I Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears
29 i 30 d’octubre de 2009

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 
i Bas, 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.

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. Purifi cación 
Llaquet, consellera tècnica de la Subdirecció General de 
Cooperació Territorial, de la Direcció General de Cooperació 
Territorial del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport.

Govern
de les Illes Balears
Conselleria
d’Educació i Cultura

Institut de Ciències
de l’Educació
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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 
Llabrès, 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: 
 Edifi ci Gaspar Melchor de Jovellanos 
 Universitat de les Illes Balears
 Ctra. de Valldemossa, km 7,5. Palma
      Menorca 
 Seu universitària de Menorca (mitjançant videoconferència)
 Carrer de Santa Rita, 11
 Alaior
      Eivissa
 CEP d’Eivissa i Formentera (mitjançant videoconferència)
 Seu d’Eivissa
 Via Púnica, 23 – baixos dreta, Eivissa

Secretaria de les jornades

Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de les Illes Balears

 Mar  Rayó, tel. 971 17 24 03 
  a/e: <mariadelmar.rayo@uib.es>

Direcció General de Cultura de la Conselleria d’Educació i Cultura

 Marga Cloquell, tel. 971 17 65 00 (ext. 64172) 
  a/e: <mcloquell@dgadmedu.caib.es>
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LA BIBLIOTECA EDUCADORA

La biblioteca com a espai educatiu i social

Mercè Escardó i Bas

És escriptora, contacontes i bibliotecària. 

Fa 25 anys que dirigeix la Biblioteca Infantil i Juvenil Can Butjosa, situada a 
Parets del Vallès, una població de Catalunya. Allà, amb l’ajuda del Follet i de la 
Bèstia que encomana les ganes de llegir, treballa per animar a llegir petits i grans, i 
ho fa des de la perspectiva de la biblioteca educadora.

És pionera a l’Estat espanyol en el foment de la lectura amb nadons i en la 
creació de programes de voluntariat d’acompanyament lector, membre 
de la Xarxa de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO i referent 
en la formació de mestres, bibliotecaris i contacontes amb el seu Certifi cat 
d’Especialització en Biblioteques Escolars i Infantils que imparteix anualment. 
La biblioteca Can Butjosa és el lloc màgic que avui ens convida a visitar.
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LA BIBLIOTECA EDUCADORA

La biblioteca com a espai educatiu i social

Mercè Escardó i Bas

 ✫ Comencem visionant “La caixa màgica”

La intenció de fer aquesta pel·lícula va ser la de recollir els primers 25 anys 
de la biblioteca i obrir la porta cap a la Fundació “Creixem Llegint” que aviat 
l’empararà. La veritat és que el resultat ha superat les nostres expectatives: 
els productors, directors, guionistes, i els infants que voluntàriament hi van 
participar, han sabut copsar i transmetre l’essència i l’ànima de la biblioteca.

Ara podríem dir, sense gaire risc d’equivocar-nos, que, després de veure-la, la 
coneixeu no tan sols amb els ulls de fora sinó també, hi confi o, amb els ulls 
de dins; aquests que ens ajuden a veure el que els altres no veuen. I que potser 
haureu descobert o redescobert, gairebé sense necessitat de paraules, què i 
com és una biblioteca educadora.

La biblioteca Infantil i Juvenil de Can Butjosa és una biblioteca que va tenir 
l’oportunitat, i la va aprofi tar des dels seus inicis, d’elaborar una fi losofi a 
pròpia i un teixit amb DO que agombola els seus lectors a través de les seves 
experiències alegrement viscudes i compartides en quasi 27 anys de camí i 
que avui hem volgut oferir-vos-la a través d’aquesta pel·lícula com a marc 
d’aquestes I Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears, que amb 
tanta il·lusió i esforç heu bastit, amb el desig i l’esperança que tant de bo 
serveixin per a impulsar nous projectes en aquest àmbit i trobar nous camins 
de complicitat entre tots els que estem aquí.

En el camí de la biblioteca educadora gairebé està tot per fer i per dir encara, 
aquesta petita “teoria”, que ara compartirem i a la qual avui goso donar veu, 
són només paraules que intenten recollir refl exions i experiències viscudes en 
aquesta tasca d’obrir sendes extraordinàries a Can Butjosa en la qual estem 
compromesos tots els que hi treballem i/o col·laborem voluntàriament i 
l’administració de la qual depenem.

No us estranyi que intercali entremig la narració d’alguns contes; Anthony de 
Mello diu: “Heu de saber, estimats, que la distància més curta entre un ésser 
humà i la veritat és un conte” i, a més, crec que els contes són els còdols del 
riu de vida que ens ajuden a riure quan hem de riure i a plorar quan hem de 

La biblioteca educadora
Mercè Escardó i Bas
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plorar. En aquest cas ens ajudaran a entrar a través dels seus dons en tots 
aquells conceptes i vivències que compartirem. Som-hi, doncs:

LA BIBLIOTECA EDUCADORA

Per començar a caminar com a biblioteca educadora cal:

1. Adonar-nos que tenim la possibilitat i el dret de ser espais educadors i 
podem exercir com a tal.

2. Adonar-nos que és mitjançant la lectura que ho som.
3. Ser molt conscients de què vol dir llegir i quin és el procés lector per 

després tenir la possibilitat de fer accions per restaurar-lo, si cal, i que 
aquests petits, joves i adults als quals dirigim aquesta manera de fer 
puguin arribar a llegir per ells mateixos i que la lectura esdevingui per 
ells l’eina de creixement personal que és.

4. Descobrir que és a través de l’oralitat, de la paraula que fa niu 
en els contes, que els professionals que eduquem amb la lectura 
desenvoluparem aquesta tasca.

1. Adonar-nos que tenim la possibilitat i el dret de ser espais educadors i 
podem exercir com a tals

 ✫ Compartim el conte El Cant de les balenes 

Per aixecar la bastida de la biblioteca com un espai educador i de convivència, 
com un espai d’intervenció socioeducativa, partim de l’educació concebuda, 
tant per la Carta de Ciutats Educadores com per l’Informe Delors, com també 
per pedagogs com Francesco Tonucci i defi nida com aquella que:

a. Sobrepassa l’escola.
b. Comprèn totes les tipologies educatives: formal, no formal, informal.
c. Comporta un procés individual i col·lectiu.
d. Té una dimensió global.

La biblioteca, tant si és pública com escolar, s’incorpora a la tasca d’educar 
amb la mateixa legitimitat que tenen els pares, els mestres, els veïns, els 
ciutadans o qualsevol servei d’educació formal.

Algunes paraules de certs pedagogs poden ajudar-nos a reforçar aquesta 
legitimitat fent de tornaveu en el silenci professional que sovint acompanya 
aquest posicionament. Jo he triat aquests, però de ben segur llegint!! en 
trobareu molts d’altres que us faran de mirall i us ajudaran a descobrir certeses:
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Peter Buckman: Educació no equival a escolaritat.
Paulo Freire: Aprenem principalment del nostre entorn: amics, grups, 
persones amb el mateix interès. 

Ivan Illich: La majoria de persones aprenen quan fan el que els agrada, 
són curioses i volen donar un signifi cat al que troben, són capaces 
de sostenir una relació intima amb els altres llevat que hagin estat 
“idiotitzats” per un treball inhumà o inhibits per l’escola. Per a créixer, 
una persona necessita en primer lloc tenir accés a les coses, llocs i 
processos, als esdeveniments i als documents.

De quina manera, però, una biblioteca compleix aquesta tasca, a més de la 
funció conservadora, la informativa i la social, que ja té assignades? Com 
assolir aquest rol sense deixar de ser, com diu la UNESCO “una força viva al 
servei de la cultura i de la informació, i un mitjà per a aconseguir la pau i la 
comprensió internacional?” 

La biblioteca que vol ser educadora ha de ser una biblioteca inquieta, 
exploradora, que cregui prioritàriament en la lectura com una eina de 
creixement personal. No es pot fer res sense creure-hi!! La fe és el començament 
de tot però només el començament; llavors vindrà el caminar, és un llarg 
camí de posicionament educador vers els usuaris, els llibres i el fer de pont 
entre els uns i els altres, partint de l’ànima de la biblioteca, és a dir de la dels 
professionals que la il·luminen amb les seves.

Arribarem a ser educadors, però no serà mai mitjançant “el fer” sinó “el ser”, 
no podem posar-nos l’etiqueta de biblioteques educadores només perquè 
col·laborem amb els altres serveis socials, de salut, d’aprenentatge, etc., duent 
a terme el que podríem anomenar una gestió efi caç sinó perquè ho volem ser, i 
ser-ho depèn de la “fi losofi a” del centre, present en tot el que s’hi duu a terme 
i que tot l’equip la segueixi. Una “fi losofi a” pròpia que inclou les seves fi tes i 
objectius, i una profunda declaració d’intencions, sentida com aquella petita 
veritat que, una vegada escrita, ens ajudarà a mantenir-nos ferms i a prendre 
decisions amb coherència. 

2. Adonar-nos que és mitjançant la lectura que som biblioteca educadora

 ✫ Compartim el conte L’ós que estimava els llibres

Una biblioteca educadora és la que sap que la lectura ens proporciona 
l’oportunitat de viure vides que no ens pertanyen i moltes vegades la complicitat 
d’haver viscut la mateixa; una lectura que ens ajuda a canviar, a evolucionar, a 
créixer, a adaptar-nos a les vicissituds que amablement la vida en regala, gràcies 
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potser, entre d’altres virtuts que té, que hem estat capaços, mentre llegim, de 
posar-nos en “la pell dels altres”, dels que viuen dins els llibres. D’aquesta 
manera la biblioteca es convertirà en un espai d’intervenció socioeducativa, és 
a dir, en un espai de convivència que possibilita l’ancoratge físic en l’espai i el 
temps real alhora que proporciona, gràcies a la lectura, l’ancoratge interior en 
un espai/temps que agombola, cura…, en un espai educador.

I si parlem d’espai educador ho fem com recull Claudio Naranjo1 en el seu 
llibre: Cambiar la educación para cambiar el mundo, però atorgant-li, en aquest més 
que un espai, la capacitat d’oferir a tots els lectors i principalment als infants 
l’oportunitat d’adquirir coneixements, d’estructurar la seva intel·ligència, de 
desenvolupar facultats crítiques, de desenvolupar el coneixement d’ell mateix 
i dels altres, de ser conscient de les pròpies qualitats i limitacions, d’aprendre 
a vèncer els impulsos indesitjables i el comportament destructiu, de despertar 
permanentment les seves facultats creatives i imaginatives, de desenvolupar 
un paper responsable de la seva vida en societat, d’aprendre a comunicar-
se, d’ajudar-los a adaptar-se i preparar-se pels canvis, de tenir una concepció 
global del món, de ser operatius i resoldre problemes. Missions que en la 
biblioteca aconseguirem a través de la lectura íntima i silenciosa, quan ja 
sabem llegir per nosaltres mateixos; i escoltada i compartida mentre no en 
sabem, ja que la lectura, per ella mateixa, compleix tots dels cadascun dels 
bons propòsits que us acabo de llegir.

Educar no és domesticar, diu Freinet, som educadors quan propiciem trobades 
educatives entre els usuaris i els llibres, és a dir, trobades que condueixin que 
els llibres facin de mestres en fer-los conscients del que ja saben.

Si partim que educar és treure a la llum els llibres d’imaginació i la seva lectura, 
són els que il·luminaran el que viu en nosaltres sense ser-ne conscients, no 
ens ompliran el cap de coneixements sinó que ens faran partícips del goig 
de conèixer, ajudant-nos a tenir visió i criteris propis, posicionant-nos perquè 
siguem capaços de prendre decisions generadores de vida.

La biblioteca forma part de la comunitat d’aprenentatge perquè, per ella 
mateixa, ensenya, educa, dóna aprenentatge, és a dir, eines per viure i conviure.

Una biblioteca educadora és doncs la que promou, respecta, agombola els 
seus usuaris amb la lectura i els acostuma, alliçona, civilitza, cria, cultiva, 

1 L’autor de la cita és Alexander King, Claudio Naranjo hi afegeix que troba a faltar les paraules 
amor i compassió en aquest enunciat.
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encamina, ensenya, forma, instrueix, nodreix, orienta i poleix conjugant i 
practicant tots els sinònims de la paraula educar mentre ho duu a terme. 2

3. Ser conscients de què vol dir llegir i quin és el procés lector

 ✫ Compartim el conte En Ramon aprèn a llegir

L’escriptura és només l’empremta del llenguatge sobre les pedres; les tauletes 
de fang, els papirs, els pergamins, la roba, el paper, la pantalla de l’ordinador, 
el mòbil… el suport és diferent, canvia, evoluciona, les paraules no, són 
només empremtes que cal saber desxifrar. Però què vol dir llegir? Ser capaç de 
desxifrar les fi leres de formigues que són les lletres, aportant a cada paraula 
el signifi cat que la pròpia experiència viscuda o adquirida a través d’altres 
lectures ens proporciona. 

Quina sort tenia en Ramon, coneixia de bon antuvi el signifi cat de les paraules 
que havia de desxifrar!! La lectura és la permanent recreació del que l’escriptor 
ha escrit, cadascú aporta les seves vivències, emocions i experiències, i el llibre 
és sempre diferent i nou gràcies als lectors. 

A través de la lectura posem en contacte el nostre món interior amb el que 
llegim, quan la paraula interior creix l’exterior es modifi ca. Diu Boris Cyrulnik: 
“La modifi cació del medi, igual que l’enunciat de certes paraules pot modifi car 
el funcionament de l’organisme humà”. Per donar-li més força a aquest 
enunciat podeu llegir el llibre Palabras del agua que visualitza els experiments 
realitzats pel seu autor, Masaru Emoto, i on s’evidencia que les paraules, 
escrites i escoltades modifi quen el medi, en aquest cas l’aigua, que per cert és 
el 75 % del nostre cos, de l’organisme humà.

La paraula desperta, a més, els 5 sentits físics: el gust, el tacte, l’olor… i els 
altres intangibles com la capacitat d’experimentar emocions i sentiments. La 
paraula és el nexe comú entre el procés lector i el foment lector.

Observem doncs el procés lector, fem-ho de la mateixa manera, pas a pas, 
com deia en Jordi Sabater Pi: “Qui observa coneix, qui coneix estima, qui 
estima protegeix”. El procés lector: 

 Tenir assumit que la lectura comença a la panxa de la mare gràcies a la 
veu als 4 mesos. (el nostre agraïment vers el Sr. Tomatís per descobrir-ho 
i compartir-ho). Veu que després de néixer serà l’únic que acompanyarà el 
bebè al nou medi al qual arriba, una veu que li transmet seguretat en aquest 
trànsit de descobrir-se com un ésser diferent i independent de la mare.

2  Signifi cats recollits i explicats en el llibre La Biblioteca, un espai educador.
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 Després saber com és d’important aquesta veu que, acompanyada de jocs 
i carícies, de música que dóna pas a la son i als somnis, amb la qual la 
mare mitjançant les cantarelles i jocs de ballmanetes, serà l’encarregada 
de començar a regalar-li les paraules. Paraules que ells reben, com en el seu 
dia vam rebre tots nosaltres, com a capsetes buides sense signifi cat encara, 
dels adults que ens envoltaven convertint-se en el regal més preuat i alhora 
més assequible i barat de tots els que al llarg de la nostra vida hem rebut i 
rebrem, paraules/caixetes que mica en mica s’aniran omplint de signifi cat, 
amb la veu que gronxa.

 Necessitem dels pares, dels avis, dels adults més propers que conten i 
desxifren les fi leres de formigues que són les lletres, fent que els seus infants 
despertin l’interès per descobrir què hi posa. 

 Arriba l’escola on s’ensenya a llegir per saber el que un altre ha escrit, llegir 
per viure, per conèixer, per somiar, aportant el que som per recrear el llibre; 
on s’hauria de fer un aprenentatge ben fet (sense pressions, sense traumes) 
per fer possible la comunicació entre el que escriu i el que llegeix.

 Cal oferir la possibilitat de trobar bons llibres abans, durant, després de 
l’aprenentatge a l’escola: sigui a la biblioteca d’aula o a la general, a la 
biblioteca pública, a les llibreries, a casa; que el llibre sigui proper, que el 
trobin a mà, possibilitant que se’ls facin seus. 

 Bons llibres:
- escrits a la llum de la inspiració, no per encàrrec, no prefabricats,
- dibuixats a la seva llum, recordant que els infants necessiten construir el 
seu imaginari i estan omplint de signifi cat les seves paraules/caixetes, ull 
amb els llibres de disseny, sobretot en la primera infància quan l’infant 
necessita imatges que facin de pont amb el món que està descobrint,
- editats sense amagar-la en el procés.

I tot això fet amb amor, que és el motor, el pont, la font de les relacions i 
també dels confl ictes, amb aquest amor que va fi ns més enllà de la nostra 
estada a la terra. 

4. El foment lector 

 ✫ Compartim el conte Yo soy muy diferente de mi cuerpo

Com arribar a fer créixer aquest altre jo que viu en el nostre cos? La 
biblioteca educadora és la que té cura d’aquest procés intentant 
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acompanyar, pas a pas, el camí meravellós que mena de l’oralitat a la 
literatura3.

En la família, la paraula està lligada a l’afecte, és la paraula que deixa 
empremta. A l’escola, amb l’aprenentatge, la paraula té cos i forma, es llegeix. 
A la biblioteca oferim l’espai/temps on la paraula pot arrelar. La biblioteca 
educadora fa possible el tàndem “escola+família+biblioteca” pedalejant junts 
vers la lectura. 

Fent trena,4 no cadena, per tal que si algun de nosaltres no compleix la seva 
responsabilitat en el procés lector, es trenca o s’afebleix el fi l que li correspon, 
els altres el puguin mantenir. 

La biblioteca educadora és la que crearà estratègies per mantenir el procés 
lector: quan la veu no ha fet pessigolles quan un era petit o no s’ha après 
bé a llegir o no s’ha trobat aquest llibre capaç de convertir-nos en lectors 
apassionats tant per demanar, com Fedor Dostoyevsky, només llibres quan 
estava presoner a Sibèria, i tenia fred i fam. O com per sentir el mateix que 
Federico García Lorca, quan deia, en la conferència que va fer en la inauguració 
d’una biblioteca a Fuente Vaqueros, un poblet de Granada, l’any 1931, “No 
sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la 
calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro”. 

Diu Andrée Comte-Sponville: “Naturalment que un llibre pot canviar una vida! 
Fins i tot jo diria que és solament amb aquesta condició que val la pena llegir-
lo o escriure’l... Això no és sinó una confi rmació que els llibres no valen per ells 
mateixos ni per a ells mateixos: No valen més que per als qui viuen, no valen 
més que per la vida que contenen, que susciten o que poden transformar!”

I és a través d’aquests llibres, dels contes i de les poesies que en ells viuen, que 
podem restituir el fi ls trencats de la trena de la lectura. Sempre des d’aquests 
contextos educadors i de convivència que són les biblioteques ja com diu 
Valentina Borremans, ens donen l’oportunitat de veure’ns a nosaltres mateixos 
a través dels ulls dels altres, quan llegim és clar!! La biblioteca és un lloc on es 
reuneixen, sense saber-ho, gents que fan camí plegats a través dels llibres que 
conté i els proporciona el mitjà perquè aquestes persones es reuneixin, parlin, 
s’escoltin i es descobreixin les unes a les altres.

3 “Ciutats Lectores: de l’oralitat a la literatura” és un projecte de l’Associació Cultural Cal Llibre 
dut a terme des de l’any 2007 amb l’ajut de la ILC.
4 Com diu Bernard Benson en el seu llibre El camí de la Felicitat, cal aprendre a teixir trenes de 
felicitat.
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Freinet deia responent a l’Any Mundial de la salut mental, l’any 1960: 
“...Lamentem el deteriorament de la família i sobretot d’una deshumanització 
de la qual se subestimen els resultats negatius. L’infant ja no troba les seves 
fonts. L’aixequen massa aviat sobre una bastida que li dóna a vegades la 
il·lusió de poder-se igualar als déus, però en la qual tremola i està inquiet fi ns 
el vertigen. Li manquen els fonaments indispensables que abans li donaven 
seguretat i saviesa i als quals torna de manera espontània a la que pot remoure 
la sorra, deixar córrer l’aigua, acariciar un animal i crear, a la seva mida, un 
món que és el seu.”

I jo crec modestament, i potser equivocadament, que aquest fonaments 
també són els contes. Amb ells els infants edifi quen la seva personalitat i els 
joves que han crescut sense ells, sempre són a temps que se’ls hi col·loquin, 
ho necessiten, mai no es tard per construir el seu imaginari i donar-los 
eines per fer-se, per créixer. Nosaltres, des dels nostres espais educadors, 
compartirem contes amb ells per donar-los seguretat, per acompanyar-los i 
perquè se sentin escoltats, per permetre’ls que tinguin sentiments i emocions 
ajudant-los a descobrir quins són, facilitant-los que siguin ells mateixos, 
únics, especials i sobretot a sentir-se feliços, almenys mentre dura el conte!! 
Sobretot acompanyant-los amb els contes fi ns que siguin capaços de llegir 
i de procurar-se tots aquests camins d’evolució i creixement interior per ells 
mateixos amb la lectura i també després, amb contes que ens mostrin com el 
pintor Notxa un camí de llibertat ja que una persona que llegeix, que sap, que 
coneix, no és pot manipular, és lliure…

 ✫ Compartim el conte Notxa

Us convido a practicar-ho els que avui ens trobem aquí des dels espais ben 
diversos on fem feina, espais que tenen, això sí, els llibres i els contes que en 
ells hi viuen, com a eines comunes; i així com Notxa serem lliures de fer... i 
sobretot de ser...educadors.

Per acabar recordar que educar és sembrar, que tots som terra fèrtil en la qual 
els adults que ens envoltàvem van sembrar i que tots podem ser sembradors: 

 ✫ Compartim el conte La señorita Emilia
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LA BIBLIOTECA, EL COR DE L’ESCOLA

Jaume Centelles

És mestre d’educació infantil i coordinador de les activitats de la biblioteca de 
l’escola “Sant Josep – El Pi” de l’Hospitalet del Llobregat de Barcelona. D’entre 
el premis que ha rebut, els més importants són: el Premi de Pedagogia Rosa 
Sensat l’any 2004 pel treball “La biblioteca, el cor de l’escola” i el 2n premi 
del Concurso Nacional de Buenas Prácticas en Bibliotecas Escolares, que li va 
ser concedit el passat curs 2008/09. La seva darrera publicació és d’aquest 
mateix mes d’octubre, i es diu “Poesia i educació. D’Internet a l’aula” editat 
per Graó; és un llibre fet conjuntament amb molts de mestres i professors que 
formen part del grup “Poesia i educació”.
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LA BIBLIOTECA, EL COR DE L’ESCOLA

Jaume Centelles

- Tranquil. Allò que m’interessa és que llegeixis i no deixis de llegir. Vols saber una cosa 
interessant?
- Què?
- No és allò que tu treus dels llibres el t’enriqueix tant; allò que al fi nal canvia la teva 
vida és el que els llibres aconsegueixen treure de tu. Mira, John, els llibres en realitat no 
t’ensenyen res de nou. Els llibres t’ajuden a veure el que ja està dintre teu.

La cita que encapçala l’escrit correspon a una conversa de dos vells amics. És 
del llibre “El monjo que va vendre el seu Ferrari”, una faula espiritual escrita 
per Robin Sharma, i expressa una meravellosa veritat. Els llibres provoquen 
que els lectors es coneguin una mica més a si mateixos, encara que quan es 
tracti de joves lectors calgui ajudar-los i guiar-los en aquest descobriment. Per 
això a l’escola, a l’institut, a casa, és necessari estar al cas de les seves lectures. 
A aquest “estar alerta” a les seves lectures ho anomenem animació i té a veure 
amb el creixement mutu, el del lector i el de l’acompanyant adult.

ANIMACIÓ, PROMOCIÓ

El terme “animació” a la lectura de vegades es confon amb el de “promoció”. 
S’hi assemblen, però són diferents. 

Defi nim la promoció com les accions encaminades a “convidar” a la lectura. 
Tracten d’acostar els infants i els joves als llibres. Les presentacions, els 
clubs de lectura, les tertúlies amb l’autor, les fi res de llibres, els cartells, els 
tríptics publicitaris, les recomanacions, són activitats d’acostament del llibre 
al futur lector. Mostren, generen expectatives, desperten curiositats. Moltes 
de les activitats que es realitzen a les biblioteques públiques són accions de 
promoció.

L’animació, en canvi, l’entenem com aquelles accions que van més enllà, que 
ajuden a comprendre el text o les imatges. Es tracta d’activitats programades 
per refl exionar sobre el contingut de la història, per crear nous textos, per 
imaginar altres escenaris, per elaborar propostes plàstiques, etc. Moltes de les 
accions que es realitzen a la biblioteca escolar són activitats d’animació lectora 
que intenten establir ponts de pensament comú, generar debat, universalitzar 
comportaments, ajudar a ser crítics, a saber llegir entre línies, a descodifi car 
lectures, a comprendre el llenguatge icònic de les imatges, etc. 

La biblioteca, el cor de l’escola
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La diferència entre promoció i animació és subtil perquè, de vegades, una 
activitat de promoció com pot ser, per exemple, un nen preparant una 
recomanació per als seus companys, suposa, al seu torn, una animació per 
a ell mateix. 

No té més importància, si sabem quins són els objectius i què volem aconseguir 
amb la lectura de les bones obres que posarem en mans dels nostres alumnes, 
de tots ells (això és el que ens diferencia de les biblioteques públiques, la 
possibilitat d’arribar a tots els alumnes, especialment als menys lectors).

Les accions d’animació a la lectura estan avalades per un compromís sincer: 
ajudar a comprendre el sentit de la narració. El mestre que de debò vol 
ajudar els seus alumnes a progressar, a créixer, empra tècniques diverses per 
a entusiasmar-los. De vegades es val del joc —una de les activitats que pel seu 
caràcter intrínsec d’experimentació sosté el creixement de les persones—, altres 
vegades se serveix d’accions plàstiques, o de debats sobre el comportament de 
determinats personatges. L’animació s’alia amb el plaer, amb la tranquil·litat, 
amb l’entusiasme, amb la utopia. 

SOBRE EL PROCÉS LECTOR 

L’animació comença amb el coneixement del llibre, amb la interrogació 
sobre el seu contingut (de què va la història?), l’observació del suport físic 
(una revista, un àlbum il·lustrat, un diccionari), el tipus d’escrit (un conte, 
una notícia, una recepta), el processament de les informacions gràfi ques 
i la deducció a partir dels indicadors escrits (paraules, lletres, puntuació). 
L’alumne processa a diferents nivells, induint el que coneix a priori sobre el que 
aporten les informacions (grafèmiques, sintàctiques, etc.) i les interacciona 
amb les activitats mentals necessàries per tractar-les, allò que constitueix la 
lectura (entesa com a comprensió). 

Tal com succeeix amb altres competències, el codi escrit és una competència 
que cal adquirir però no és condició prèvia ni ha de ser el resultat fi nal de l’acte 
de llegir. El codi i la resta d’elements que intervenen en el procés lector formen 
un trencaclosques en el qual cada peça és necessària. En el nostre cervell —
ho diu Noam Chomsky—es produeixen uns mecanismes que ens permeten fer 
representacions simbòliques i generar normes que ens ajuden a entendre el 
text escrit. Per això, és necessari que, com a mestres, sapiguem entendre el 
funcionament neurolingüístic i psicolingüístic de la lectura i l’escriptura per 
poder facilitar, animar, el procés lector de l’alumnat. A més, no hem d’oblidar 
el bagatge social, afectiu i personal de cada infant perquè aquest bagatge 
també és bàsic en el procés d’aprenentatge.
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Aprendre a llegir, a comprendre, és un procés obert i creixent pel qual passen 
tots els nens i, per això, hem de conèixer els estadis successius pels quals van 
avançant al llarg de la seva maduració, del seu creixement personal. Tots els 
alumnes tenen les mateixes capacitats, només canvia el moment en el qual les 
adquireixen durant la seva evolució.

M’agradaria recordar un parell d’aspectes més que intervenen en aquest 
procés lector: les emocions i el coneixement. 

Respecte a les emocions, Vigotsky creu que ensenyar a llegir és fer entendre 
al nen que amb els textos es poden representar les paraules i que aquestes 
paraules li expliquen històries, molt millor que els dibuixos, de manera ràpida 
i directa. Quan llegeix, el nen pot entrar en móns imaginaris, conèixer realitats, 
llocs, pensaments diversos. 

Vigotsky opina que el mestre ha d’organitzar estratègies que ajudin, que 
indueixin a la lectura de textos que li expliquin les coses quotidianes, les de 
casa, o les de l’escola, per exemple. Estem amb Vigotsky quan afi rma que allò 
que hem de fer és despertar el desig de llegir des de dintre cap a fora. Tota 
acció de lectura ha de basar-se, a més, en un ambient de confi ança, on els 
alumnes se sentin desinhibits, segurs, i ha de comptar amb una fi nalitat, amb 
una funcionalitat. 

D’altra banda, els mestres hauríem de conèixer les operacions internes del 
pensament, esbrinar el nivell de competència (en continu desenvolupament), 
saber com són les idees dels nens, la seva manera de pensar. Conèixer el 
procés que segueix un alumne ens permetrà crear contextos i activitats que 
els permetin un accés a la lectura adequat al seu creixement. En aquest sentit 
els estudis de Piaget segueixen sent bàsics. Si entenem que la labor del mestre 
és precisament aquesta, conèixer el moment de desenvolupament dels seus 
alumnes, podrem dissenyar amb més garanties d’èxit les activitats que els 
ajudin a adquirir coneixements. Aquí entra en joc el mestre i la seva valentia, la 
seva audàcia, la seva vocació i el seu desig d’acompanyar el més lluny possible, 
generant accions en les quals la sorpresa, la varietat i el joc siguin presents.

Si el mestre és conscient que el que fa és ajudar a construir universos amb punts 
de referència, móns nous a través de les paraules, bastides per a combatre la 
solitud i les pors, si està convençut que ofereix una illa al navegant perdut en 
la immensitat dels mars del sud, si aposta per la literatura per a submergir-se 
en les profunditats dels misteris, llavors aquest mestre haurà descobert que 
comparteix el viatge amb la mirada neta i l’esperit despert.

La biblioteca, el cor de l’escola
Jaume Centelles Pastor
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ESTRATÈGIES PER AFAVORIR LA LECTURA

Borges afi rmava que “una biblioteca és una porta oberta al temps” i Sara 
Thomson imagina que un dia “un llibre s’obre girant sobre frontisses silencioses 
i un lloc que mai abans no havies vist et dóna la benvinguda”. I, és clar, es 
tracta d’això precisament, d’obrir portes o fi nestres, de viatjar per paisatges 
escrits anteriorment, de recórrer espais infi nits, de trobar els tresors que 
s’amaguen a les planes dels llibres. Però per trobar aquests tresors cal disposar 
d’un bon mapa que tingui les indicacions precises, els camins correctament 
marcats i la “X” ben visible. Si volem que els nostres exploradors que són els 
infants trobin -es trobin amb- el llibre haurem de dissenyar estratègies que 
ho permetin perquè, si no, correm el risc que obrin la porta equivocada, que 
passin de llarg, o pitjor encara, que no trobin el llibre.

La lectura continua sent una de les principals preocupacions dels mestres. Tot i 
que s’ha avançat força en la defi nició dels itineraris lectors i la manera com els 
infants aprenen a llegir, periòdicament apareixen informes comparatius amb 
altres països i altres realitats que ens fan refl exionar sobre el nostre quefer diari. 

Bé sabem de les difi cultats amb les quals ens trobem. Normalment són: 

 La pròpia complexitat de l’aprenentatge. És una difi cultat inherent a la 
pròpia activitat. L’alumne ha d’estar atent a descodifi car uns signes i, a 
més, ha d’estar atent al seu signifi cat. Ho sabem: és difícil aprendre a 
llegir!

 Un segon obstacle és la rigidesa del sistema educatiu. Tothom ha 
d’aprendre a la mateixa edat les mateixes coses. Aquesta pràctica 
també la coneixem i fem esforços per permetre que cadascú tingui una 
atenció individualitzada i pugui anar al seu ritme. 

 Una altra realitat té a veure amb la pròpia història de cadascú. És sabut 
que un infant que ha vist llegir al seu voltant, un infant a qui han contat 
contes, tindrà un accés més fàcil al seu camí com a lector.

 Altres circumstàncies són de caire general: la valoració social de la 
lectura, l’escàs ús de les biblioteques, la concentració de grans editorials 
multinacionals que es regeixen per les lleis del mercat, la infl uència de la 
televisió, etc.

L’animació o invitació a la lectura no és una tasca fàcil perquè no és 
quelcom que es pugui mesurar, no hi ha fórmules matemàtiques ni receptes 
màgiques que donin un resultat exacte i segur. L’escriptora Rocío Gil opina 
que aconseguir que un infant s’afeccioni a la lectura és una labor lenta però 
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constant, perquè la lectura és un sentiment com tots els sentiments. I perquè 
aquest sentiment vagi entrant en la nostra vida cal tenir molta paciència. 
D’igual forma s’expressava el poeta alemany Rainer Maria Rilke quan explicava 
que per escriure un sol vers necessitava totes les vivències possibles, que no 
n’hi havia prou amb tenir sentiments. I comentava les llargues hores passades 
a la vora del mar, mirant les onades, sentint les gavines, navegant pels matins 
i per les nits, sempre a la recerca de les experiències que l’il·luminessin. Rilke 
pregonava la contemplació, la calma, el gust per les coses fetes a poc a poc, 
ben fetes. A poc a poc i per contagi. Del que es tracta és de facilitar un entorn 
en el qual el llibre i la lectura formin part de manera natural, quotidiana, de 
la vida escolar. 

A continuació esbossarem algunes activitats fàcils d’organitzar. Les realitzem 
des de fa un grapat d’anys a l’escola Sant Josep – el Pi de l’Hospitalet. N’hem 
triat deu, a tall d’exemple.

1. Triar un bon llibre

De la mateixa manera que no donaríem un bistec a un nadó, haurem de 
triar les lectures adequades per a cada edat. Per a un infant de set anys serà 
complicat entendre una novel·la de Laura Gallego, posem pel cas. Primer 
caldrà conèixer el llibre que posem a les seves mans, fullejar-lo, llegir-lo. 
L’aspecte de la coberta, les il·lustracions, el nombre de pàgines, el format, el 
tema, tot té la seva importància. La nostra experiència és capital, i si tenim 
dubtes sempre podem consultar els experts, els bibliotecaris, els altres infants. 

La lectura ha de signifi car descoberta i ha d’arrossegar el nen o la nena a 
un esforç per comprendre, per desemmascarar els misteris i els enigmes 
que ens proposen els autors. És per això que haurem de posar a mans dels 
infants aquells llibres que els submergeixin en l’aventura, aquelles lectures que 
propiciïn el contacte directe amb un text que ha de ser recreat -creat de nou-
imaginat i viscut.

Algunes activitats per conèixer el fons de fi cció i documental són:

1.1. El llibre estimadíssim del mes (o de la setmana)
Hi ha algunes lectures que són especialment recomanables i convé que tothom 
les conegui. Per això habilitem un espai on exposar aquestes joies. Un faristol 
en lloc ben visible i accessible per tal que durant uns dies qui vulgui pugui 
fullejar-lo. També podem fer alguna activitat participativa al voltant de la 
lectura o dels personatges que hi apareixen.

La biblioteca, el cor de l’escola
Jaume Centelles Pastor
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1.2. Les lectures recomanades
El tauler d’anuncis és un bon lloc per reservar un espai a les recomanacions. 
La fotografi a de l’infant amb el llibre que recomana i una frase entusiasta sol 
ser sufi cient. 

1.3 Les presentacions
A l’inici de curs la biblioteca d’aula està buida. Així, cada llibre -o grup de 
llibres- que s’hi va incorporant és convenientment presentat i “tastat” abans 
de formar part de la col·lecció.
Els llibres que es compren per a la biblioteca d’escola també han de ser 
presentats periòdicament. Una acció que emprem normalment és el “dòmino 
dels llibres”. Preparem els llibres que volem presentar i deixem que cada infant 
en triï un. Després deixem que descobreixin el seu contingut i els proposem 
formar un dòmino. Cadascú va col·locant el seu llibre i explicant quin punt 
en comú té amb el precedent, atenent a diversos indicadors (el mateix autor o 
il·lustrador, la mateixa editorial, els personatges que hi apareixen, el tema, un 
detall a la portada, etcètera).

2. Crear un clima acollidor

La biblioteca és la casa dels llibres, no és un magatzem. Si el lloc és agradable, 
si els llibres estan accessibles, les prestatgeries obertes, estem creant les 
condicions per a una trobada fantàstica entre un infant i un llibre.

Algun expositor on poder presentar novetats, algun peluix dels personatges 
preferits, una planta misteriosa, una peixera amb peixos, els llibres ben 
ordenats, ben classifi cats, seients còmodes, cartells, etcètera, empenyen els 
infants a anar a buscar llibres.

3. Trobar espais dins l’horari

A l’horari setmanal es programen accions periòdiques que permetin el 
contacte amb els llibres. Algunes d’aquestes accions són:

3.1. El verset de cada dia. A primera hora, en el moment de passar llista, 
s’escriu a la pissarra, a sota de la data, un pensament, una frase o un petit 
vers que és llegit i comentat. Queda anotat durant tot el dia.

3.2. Els amics de la lectura, també anomenats “padrins de lectura”, és una 
acció setmanal en la qual els alumnes de cicle superior comparteixen una 
sessió amb els infants de cicle inicial i els ajuden en el seu aprenentatge lector. 

3.3. Llegim (lectura lliure, estratègica, globalitzada, individual i momentània). 
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Una sessió setmanal en la qual tothom es dedica a llegir allò que ha triat. 
Es tracta de valorar aquest moment important i silenciós en el qual l’infant 
té l’oportunitat de copsar la implicació dels mestres, conserges, cuineres, 
etcètera, en aquest acte col·lectiu d’amor envers els llibres.

4. La lectura en veu alta

Llegir en veu alta permet interioritzar molt millor el text, com si poséssim la 
banda sonora a una pel·lícula. Amb l’únic suport de la veu es poden recrear 
els ambients i diferenciar els personatges -procurant no caure en la caricatura.

És convenient trobar moments cada dia per a la lectura en veu alta. Aquesta 
lectura la pot fer el propi mestre o l’alumnat. En el cas dels alumnes cal que 
la lectura estigui preparada d’antuvi, que l’infant hagi tingut uns dies per 
entrenar, per absorbir el sentit, per trobar-se amb el mestre en privat i repassar 
el ritme, la intensitat, la musicalitat, els silencis. 

El mestre que llegeix, o dramatitza, està servint de model als infants i ja sabem 
com n’és d’important tenir un model a copiar.

Una activitat que fem un dia a la setmana, a l’hora de l’esbarjo, és la “roda 
de contes” en la que els nois i noies de cicle mitjà i superior llegeixen en veu 
alta -a tothom qui vulgui anar a la biblioteca- un capítol d’un llibre, un conte, 
una redacció pròpia o un text informatiu sobre els trens, els dinosaures o el 
sistema solar, per exemple.

5. La classe va de compres

Hi ha un primer procés que consisteix a determinar què hem de comprar. 
Amb l’ajut dels catàlegs de les editorials, les recomanacions de revistes 
especialitzades i els desigs dels alumnes, els mesos d’abril i desembre, l’alumnat 
de sisè curs de primària s’encarrega d’anar a la llibreria a gestionar la compra. 
És una activitat estimulant. 

Cada alumne disposa d’una part del pressupost. Prèvia cita amb el llibreter, 
el grup es presenta a la llibreria on és informat del procés del llibre, de la 
distribució de les seccions, dels preus i descomptes, etcètera. Després es 
busquen, s’encarreguen, es troben, es trien i es compren  els llibres que la resta 
de companys del centre ha demanat. Per exemple si el grup de segon estan fent 
un projecte sobre les fl ors o els taurons, buscarem materials de suport a les 
seves investigacions. Com a acció educativa, la visita a la llibreria és excel·lent. 

La biblioteca, el cor de l’escola
Jaume Centelles Pastor
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6. Els auxiliars de biblioteca

Formar els alumnes com a usuaris autònoms és fonamental. La biblioteca és 
seva, ells són qui en fan ús i els qui han de col·laborar en el seu manteniment 
i funcionament. 

Els nois i noies dels cicles mitjà i superior tenen l’oportunitat de ser auxiliars de 
biblioteca durant un període de temps preestablert de dues setmanes. Durant 
aquests dies aprenen a conservar l’ordenació dels llibres a les prestatgeries, 
repassen els conceptes d’alfabetització, atenen el servei de préstec a les hores 
en què aquest funciona, organitzen el servei de bibliopati a l’espai habilitat a 
l’efecte amb els materials de lectura recreativa, mantenen actualitzat el tauler 
de notícies, elaboren el concurs del mes i el joc del personatge misteriós.

És una obvietat afi rmar que la participació dels alumnes en la gestió i 
l’organització de la biblioteca els està ajudant en la seva formació com a 
lectors. Hi ha, a més, un aspecte intrínsec en aquesta manera d’entendre la 
vida escolar en la qual es potencien els lligams afectius amb l’espai i els llibres 
per complementar la idea d’aconseguir que la biblioteca sigui un dels eixos al 
voltant del qual gira la vida intel·lectual i social de l’escola.

7. Cafè i llibres

A l’escola s’organitzen unes reunions per a pares i mares, de participació lliure, 
informals, que anomenem “cafè i llibres”. 

Són unes tertúlies en les quals es tracten temes relacionats amb la lectura, 
com els àlbums il·lustrats, la narració de contes, les novetats editorials, serveis 
que ofereixen les biblioteques, etcètera.

Tenen una periodicitat bimensual i es fan en horari escolar, de 3 a 5 de la 
tarda. Es tracta d’apuntar camins, de trobar criteris i de  discutir sobre els 
llibres.

L’equip de biblioteca s’encarrega de convocar els pares i de tenir l’espai a 
punt. S’intenta crear un ambient amistós i cordial on tothom se senti acollit i 
respectat. Dos mestres condueixen les sessions, moderen els debats, recullen 
les informacions aportades i aixequen acta de cada sessió.

8. Compartim lectures

La vida escolar no queda circumscrita a l’espai físic del centre. És bo conèixer 
altres realitats, compartir inquietuds, saber que formem part d’un tot 
anomenat ciutat o país. Per això, sempre que es pot des de l’escola afavorim 
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les accions conjuntes amb d’altres centres educatius. Un parell d’activitats 
relacionades amb la lectura són:

8.1. Visitem la biblioteca pública del barri
És una altra manera de cultivar la necessitat de descoberta dels infants, d’uns 
infants investigadors que van a la recerca de les respostes als innombrables 
dubtes. Organitzar visites periòdiques a la biblioteca permetrà que la coneguin 
i s’habituïn a tornar amb els familiars, potser. 
Procurem fer d’aquesta visita un acte festiu, sense presses, on es pot remenar 
entre els prestatges, agafar un llibre i fullejar-lo, deixar-se seduir per una 
descoberta ocasional, asseure’s, obrir un llibre i somiar.

8.2. La Lliga dels llibres, una altra activitat engrescadora de la qual participen 
cada curs més de vint grups escolars (al voltant de 450 alumnes de cinquè 
de primària) de la ciutat. Està organitzada pel Servei de Biblioteques de 
l’Hospitalet i té com a principals objectius engrescar en el plaer de la lectura, 
reforçar l’hàbit, el domini i la comprensió lectora, apropar les biblioteques 
de la ciutat i oferir un ventall de llibres que permetin conèixer diversos tipus 
d’estils narratius. 
A cada grup d’alumnes se li facilita un lot de 15 llibres de temes variats, els 
mateixos llibres per a tothom. La participació en aquests jocs és col·lectiva: 
cada grup ha de llegir els títols proposats. Cada alumne pot llegir-ne tants 
com vulgui. 

9. Club de lectura amb els mestres

S’organitzen amb l’objectiu de compartir lectures i trobar punts de vista, 
coincidents o no, al voltant dels temes que ens proposen els autors. Es pot 
organitzar una trobada cada trimestre. Els lots de llibres es poden aconseguir 
a les biblioteques públiques.

10. El joc

Tenir una biblioteca amb milers llibres no pressuposa garantir lectors. Allò que 
de debò ens interessa no és la quantitat de llibres que hi ha a les prestatgeries, 
sinó què fem amb ells. 

Una bona manera de presentar els llibres és a partir del joc. El joc permet una 
descoberta, un aprenentatge socialitzat i una conscienciació dels problemes 
reals a partir de les possibilitats expressives i creatives dels infants.

La biblioteca, el cor de l’escola
Jaume Centelles Pastor
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A la biblioteca de l’Escola organitzem algunes sessions que tenen el joc com a 
fi l conductor de l’activitat lectora. Prenem com a base les normes de jocs de 
taula coneguts per tothom (trencaclosques, dòmino, cartes, memori, trivial, 
etcètera) sobre les quals fem les adaptacions corresponents. Hi ha llibres que 
ho permeten especialment. 

CONCLUSIÓ

D’accions, se’n poden fer un munt. A l’escola fem les que hem referit i, a més, 
facilitem altres activitats com les maletes familiars, els diaris de lectura, els 
cromocontes, el joc del personatge misteriós, les lectures dramatitzades, els 
recitals poètics, les exposicions creatives, les activitats d’escriptura a partir d’un 
llibre, els jocs, els judicis als personatges, les visites d’autors, l’atrapallibres, la 
marató de contes, etcètera. 

Hi ha una passa prèvia indispensable, la premissa principal: Que el mestre, 
l’equip de mestres, n’estigui convençut i elabori i porti a terme un pla de 
lectura general amb l’objectiu de procurar que els nens no siguin uns simples 
llegidors sinó que esdevinguin autèntics lectors que puguin emocionar-se amb 
la lectura d’un poema de Joana Raspall, lectors a qui tremolin les mans quan 
llegeixin les aventures de Pere Vidal, lectors que siguin capaços de trobar els 
arguments i els criteris que els permetin conèixer la vida.

Una vegada, André Maurois va dir que la lectura és una bona manera de 
comprendre la vida i viure-la millor. I és ben cert, perquè mitjançant aquesta 
pràctica ens podem familiaritzar amb les emocions, els sentiments i les passions 
més universals. Llegint podem comprendre el signifi cat de la solidaritat, de la 
llibertat, de l’amor i també, és clar, de l’enveja, de l’odi i de l’ambició. 

Els camins del coneixement són il·limitats i si els passegem amb els nostres 
alumnes els ajudarem a anar més lluny encara. Fem com deia Goethe quan 
recomanava llegir cada dia un poema, gaudint de cada pensament, cada 
paraula, pausadament. Val la pena.
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR,
CANVI DE CULTURA DE CENTRE

Jaume Parets Calafell

És mestre i especialista en audició i llenguatge. Ha treballat a diverses escoles, 
com CP Ses Quarterades de Calvià, al CP Son Riera de Son Banya, centre 
que el va marcar especialment tant a nivell personal com a nivell professional. 
També ha treballat al Programa d’Educació Compensatòria del CP Gabriel 
Vallseca i del CP Infante don Felipe. 
L’any 1992 es va incorporar al CP Rafal Nou i a partir de l’any següent es va 
fer càrrec de la direcció de centre fi ns l’any 2008; varen ser quinze anys molt 
intensos i els més interessants i meravellosos de la seva vida professional.

Actualment, des de febrer del 2008, fa feina al Servei d’Ordenació de la 
Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives de la 
Conselleria d’Educació i Cultura.
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR, CANVI DE CULTURA DE CENTRE

Jaume Parets Calafell

Bon dia i moltes gràcies per la vostra assistència a les jornades sobre 
biblioteques escolars i molt especialment per assistir a la ponència que ara us 
presentaré.

La veritat és que em feia molta il·lusió poder participar en aquestes jornades 
sobre biblioteques escolars, sobretot per haver-hi fet molta feina al CEIP Rafal 
Nou, que és el centre on he treballat els darrers anys.

Vull dedicar una menció molt especial a tots els companys que han treballat 
amb il·lusió i han dedicat tants esforços per aconseguir una biblioteca com 
la que hi ha actualment al CEIP Rafal Nou. Tal vegada no serà molt correcte 
el que ara diré, però vull manifestar públicament el meu agraïment especial a 
tres persones: tres mestres del CEIP Rafal Nou que, des del meu punt de vista, 
són els veritables artífexs de la magnífi ca biblioteca que hi ha ara en el centre. 
Aquestes mestres són Assumpta Mascaró, coordinadora de la Comissió de 
la Biblioteca, Margalida Pons i Paqui García, responsable de tota la part 
informàtica.

Vull expressar també el meu agraïment a les persones que des de la Conselleria 
d’Educació i Cultura han tingut la magnífi ca idea d’organitzar unes jornades 
sobre biblioteques escolars, en el marc de les quals m’han ofert la possibilitat 
de realitzar aquesta ponència, que té com a objecte explicar la nostra feina 
en el CEIP Rafal Nou durant els darrers anys en tot allò que fa referència a la 
biblioteca escolar del centre.

Després d’aquesta introducció no em queda més remei que començar a parlar 
de la biblioteca escolar com un recurs, com una eina per a tota la comunitat 
educativa i com un autèntic eix vertebrador de tota l’escola. El que ara us 
contaré no és més que una pinzellada del que han estat molts i intensos anys 
de feina en un centre amb relació a la biblioteca escolar.

Els alumnes d’educació infantil i primària passen per la biblioteca; el 
professorat passa per la biblioteca i la biblioteca també permet als pares i 
mares apropar-se a l’escola, viure-la, estimar-la i sentir-la com a seva. Per tant, 
aquesta exposició comença remarcant que la biblioteca escolar és un espai 
educatiu viu, que afavoreix un nou model d’alumnat; permet un cert canvi en 
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el perfi l professional del professorat, i també afavoreix i integra tots els altres 
sectors de la comunitat escolar.

Les paraules sempre són fàcils de dir, però per poder assolir el que abans 
he exposat s’han de donar, des del meu punt de vista, tota una sèrie de 
condicionants.

Per començar, l’equip directiu del centre és fonamental per fer possible 
aquesta participació de tota la comunitat. I per què? Bàsicament perquè 
és responsable d’organitzar l’horari, l’espai i els suports necessaris, de 
gestionar el pressupost per organitzar la biblioteca escolar i assegurar-ne el 
bon funcionament. Si l’equip directiu assumeix aquesta responsabilitat en 
l’organització i el funcionament de la biblioteca escolar és inevitable que el 
claustre de professors integrarà la utilització de la biblioteca escolar a la seva 
pràctica docent. I ho farà si constata que es treballa per aconseguir un espai 
que sigui un recurs educatiu, i no tan sols acadèmic, i si és conscient que 
aquest recurs educatiu és un element afavoridor per pal·liar les desigualtats 
d’oportunitats que hi ha entre els alumnes.

El claustre esdevé d’aquesta manera un element importantíssim per al bon 
funcionament i l’organització de la biblioteca escolar. Del mateix claustre 
sorgirà la comissió de biblioteca escolar del centre que gestionarà, organitzarà 
i coordinarà tot el servei. Aquesta comissió de biblioteca escolar és, des del 
meu punt de vista, un element fonamental; i més endavant dedicaré temps a 
explicar-ne el funcionament i l’organització.

Com he dit abans, si entenem la biblioteca escolar com a recurs educatiu, és 
evident que l’alumnat n’és un element essencial a l’hora d’organitzar-la i posar-
la en funcionament. L’alumnat es benefi cia i gaudeix de tenir en el centre una 
biblioteca escolar organitzada, lúdica i atractiva, i alhora té l’oportunitat de 
desenvolupar -sobretot els més grans- determinades tasques, com per exemple 
ajudar al servei de préstec de llibres, a ordenar la biblioteca quan acaben les 
sessions el matí, a organitzar activitats derivades de la biblioteca, etc.

La participació dels pares i mares i altres familiars dels alumnes és igualment 
necessària ja que permet organitzar amb ells o per a ells activitats que els 
faran viure més l’escola i sentir-se’n part. Més endavant comentaré algunes 
propostes per fomentar la participació de les famílies.

Així mateix és important, a l’hora de programar les activitats de la biblioteca 
escolar, comptar amb tots els recursos a l’abast, prop de l’escola o en el mateix 
municipi. Em referesc a les biblioteques de barri, per poder realitzar-hi visites i 
també programar activitats conjuntes.
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LA BIBLIOTECA ESCOLAR INTEGRADA EN EL PROJECTE EDUCATIU 
DEL CENTRE

Fins ara he parlat de la importància d’una bona organització de la biblioteca 
escolar per aconseguir la implicació del claustre de professors i de les famílies, 
però el principal objectiu és que els nostres alumnes tinguin l’oportunitat de 
gaudir d’un recurs important per a la seva formació integral que els facilitarà 
en un futur la incorporació al món laboral.

Tot el que hem comentat fi ns ara s’ha de realitzar des d’un marc i aquest no 
és altre que el del projecte educatiu del centre. Per tant la seva integració dins 
aquest projecte ja serà un signe inequívoc  de la importància que el centre 
atorga a la biblioteca escolar com a recurs educatiu.

Si és important i necessari incloure-la en el projecte educatiu, no ho és 
menys que s’inclogui dins la programació general anual (PGA) de cada curs 
escolar, especifi cant-hi totes les activitats programades que fan referència a la 
biblioteca escolar.

En aquest punt, convé recordar que un dels aspectes més importants de la 
biblioteca escolar en qualsevol centre educatiu, és el d’afavorir el compliment 
de tots els objectius educatius, i no tan sols els acadèmics. Des de la biblioteca 
s’han d’impulsar les competències bàsiques, la igualtat d’oportunitats entre 
l’alumnat, l’accés a la cultura, i sobretot s’ha de treballar per fomentar l’hàbit 
lector. La biblioteca, per tant, ha d’estar integrada en l’organització del centre 
i ha de comptar amb un espai digne, amb recursos humans i econòmics 
sufi cients per poder complir la seva funció en el centre educatiu.

LA CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Una vegada tenim la biblioteca integrada en el projecte educatiu del centre, 
a la PGA, amb els recursos humans i econòmics necessaris per al seu bon 
funcionament, i també amb l’espai adequat, arriba el moment de pensar 
de quina manera ens hem d’organitzar per atendre i desenvolupar totes 
les possibilitats que ofereix la biblioteca escolar. Per aquest motiu, la meva 
proposta tal i com vàrem fer al CEIP Rafal Nou, és la creació d’una comissió 
de biblioteca.

La comissió de biblioteca, per aconseguir un bon funcionament i arribar a tots 
els cicles de l’escola, haurà d’estar constituïda, precisament, per un membre 
de cada un d’aquests cicles i també és convenient i necessari integrar-hi un 
membre de l’equip directiu.
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És important també que la comissió de biblioteca tingui presents les seves 
funcions i el calendari de reunions establertes durant el curs escolar. La meva 
experiència aconsella recomanar almenys una reunió mensual.

A començament de curs és necessari realitzar per part de la comissió de la 
biblioteca una relació de les activitats que s’han de desenvolupar i dur a terme. 
Algunes d’aquestes activitats que la comissió de biblioteca del CEIP Rafal 
Nou va dur a terme foren les següents: esporgada, informatització del fons de 
llibres, etiquetat, préstec de llibres, preparació d’activitats relaciones amb els 
cicles i activitats de centre i d’animació a la lectura.

És fonamental de la comissió de biblioteca nomeni un coordinador o 
coordinadora, que haurà d’assumir algunes de les funcions següents:
− Coordinar la comissió de la biblioteca.
− Mantenir la biblioteca.
− Coordinar les compres de fons de llibres de la biblioteca i del centre.
− Rebre i preparar visites a la biblioteca.
− Coordinar-se amb l’equip directiu.
− Coordinar-se amb els equips de cicles.
− Coordinar-se amb els especialistes del centre.
− Recollir i proposar activitats per desenvolupar a la biblioteca.

La mateixa comissió de biblioteca tindrà, per la seva banda, tota una sèrie 
de funcions, amb l’objectiu de millorar el funcionament i l’organització de la 
biblioteca. Entre aquestes funcions destacaria:
− Gestió del temps de què disposen els membres de la comissió per dedicar 

a la biblioteca.
− Recollir les propostes del seu cicle.
− Incloure les propostes a la PGA.
− Realitzar la memòria de la biblioteca i proposar millores de cara al curs 

següent.

INFRAESTRUCTURA NECESSÀRIA A PER A LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Hem comentat abans que a la biblioteca de l’escola s’han de destinar recursos 
humans i econòmics. Però es fa necessari comptar també amb altres recursos 
que ens facilitaran molt la feina. Cal dotar la biblioteca d’equipament 
informàtic per poder realitzar l’etiquetatge del fons de llibres. És necessari, 
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aleshores, aconseguir el programa ABIES, o qualsevol altre que ens ajudi i 
faciliti la nostra feina i que també ens permeti conèixer, al més aviat possible, 
el nostre fons de llibres, els llibres que tenim en préstec i qualsevol altra 
incidència amb relació a la biblioteca.

La biblioteca ha de servir també per coordinar totes aquelles subscripcions 
que considerem importants per a l’assessorament del professorat del centre. 
Aquestes publicacions es registren i queden a la biblioteca. Això permet al 
professorat conèixer quines subscripcions hi ha en el centre i els en facilita la 
localització en qualsevol moment que hi vulguin accedir per a consultar-les. 
L’objectiu de centralitzar aquestes subscripcions a la biblioteca del centre és 
prou clar: que el material estigui en tot moment a disposició del professorat i 
evitar-ne la dispersió per altres dependències del centre. La subscripció a diaris 
locals ja dependrà de les prioritats del centre.

BIBLIOTECA D’AULA I BIBLIOTECA DE CENTRE

No sempre es fàcil aquesta relació entre la biblioteca de centre i la biblioteca 
d’aula. A vegades sorgeixen confl ictes a l’hora de fer entendre al professorat, 
que amb tant d’esforç ha aconseguit reunir una bona biblioteca d’aula, que 
allò que hi ha reunit s’ha d’informatitzar i passar a ser un fons de llibres i 
recursos de tot el centre. Només ens queda apel·lar a la confi ança i al respecte 
entre tot el professorat per superar aquestes resistències, d’altra banda 
comprensibles. 

La meva experiència en aquests darrers anys em permet d’afi rmar, més que 
mai, que és necessari compaginar les dues biblioteques, la de l’aula i la del 
centre, i que amb el temps la col·laboració entre ambdues ens permetrà 
millorar l’oferta de fons de llibres per als alumnes del centre. La centralització 
del fons de llibres a la biblioteca de centre permetrà enriquir la biblioteca 
d’aula ja que ens permet conèixer tot el fons de llibres del centre en qualsevol 
moment del curs i així poder fer-ne ús i aprofi tar millor els, en ocasions, 
escassos recursos del centres educatius.

A favor de la centralització dels fons a la biblioteca del centre podem destacar 
alguns aspectes:
− Permet una varietat d’enfocament de diversos temes que es poden tractar.
− Permet, també, elegir lectures a diferents nivells.
− Permet treballar simultàniament sobre temes diversos.
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MODEL I FUNCIONAMENT DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DEL CENTRE

Per dissenyar un model de biblioteca escolar i organitzar-ne el desenvolupament, 
és important destacar el que hem de considerar tots els membres de la 
comunitat educativa com a usuaris. La biblioteca escolar té unes funcions 
molt clares:

− Foment de la lectura.
− Formació de bons usuaris.
− Funció de transmissió de cultura.

Qualsevol model de biblioteca escolar que vulguem desenvolupar haurà de 
tenir en compte un aspecte molt important: els horaris en el temps lectiu. Els 
horaris d’utilització de la biblioteca escolar afecten no només els alumnes, 
sinó també tot el professorat i tenen repercussió en el bon funcionament del 
centre. És per aquest motiu que s’ha de tenir molt clar com volem utilitzar la 
biblioteca escolar.

En el cas del CEIP Rafal Nou vàrem optar per dedicar una sessió setmanal a 
cada un dels grups, des d’educació infantil fi ns a educació primària, per poder 
anar a la biblioteca. A cada una d’aquestes sessions del grup, sigui d’infantil 
o primària, es realitza un desdoblament. Per una banda, la meitat del grup 
va a la biblioteca amb el seu tutor o tutora i l’altra meitat del grup va a l’aula 
d’informàtica amb el mestre responsable. 

Les classes d’informàtica són responsabilitat d’aquest mestre, encara que 
sempre, mitjançant les coordinacions dels cicles, es va informant del que s’hi 
treballa, quinzenalment. A la biblioteca, el tutor o tutora, amb la meitat del 
grup, té l’oportunitat de demanar assessorament a la comissió de biblioteca 
del centre per poder desenvolupar activitats amb els alumnes i també, com no 
podia ser d’altra manera, total i absoluta llibertat per desenvolupar aquelles 
activitats que consideri més adients.

COMUNITAT EDUCATIVA I BIBLIOTECA ESCOLAR

El claustre

La biblioteca escolar és una eina i un recurs de tots. És molt important que 
això que he comentat ara sigui assumit completament pel claustre si es vol 
tenir èxit en el bon funcionament de la biblioteca escolar. Tot el professorat ha 
d’assumir les normes per anar a la biblioteca. El comportament de l’alumnat 
dins la biblioteca ha de seguir un mateix patró i tot el claustre ha de donar 
les mateixes respostes. No sempre és fàcil això, però almenys s’ha d’intentar.
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Una implicació important del claustre afavorirà la realització de propostes i 
iniciatives per millorar la biblioteca. Només des d’una implicació real es pot 
aconseguir un bon funcionament i aprofi tament d’aquest recurs.

L’alumnat

L’alumnat també pot constituir un recurs de gran valor per als propis alumnes. 
A les sessions de treball que s’organitzen a la biblioteca o a les aules s’hi poden 
programar activitats on els alumnes més grans actuen, per dir-ho d’alguna 
manera, com a padrins de lectura dels alumnes més petits.

Aquest tipus d’activitat benefi cia tots els alumnes. Els més grans, perquè 
assumeixen una responsabilitat. Han de llegir per als alumnes més petits i a 
més a més ho han de fer bé, amb claredat i entonació adequada; han de ser 
capaços d’entretenir-los i sobretot, han de ser per a ells un model de bon 
comportament. Per als alumnes més petits suposa un canvi i una motivació 
important. Els més grans van a contar-los un conte o una història o a fer algun 
tipus de treball amb ells. Es tracta d’una interacció interessant, tant per als 
més grans com per als més petits.

Les famílies

La biblioteca escolar ofereix moltes possibilitats com a eina educativa per 
a tota la comunitat escolar. Per això cal aprofi tar la reunió d’inici de curs 
per a les famílies i, dins l’exposició general sobre el funcionament del centre, 
incloure-hi explicacions sobre el seu funcionament. 

Quan es transmet la informació sobre la biblioteca és important explicar bé a 
les famílies de quins recursos poden aprofi tar-se. Un dels recursos que l’escola 
posa a l’abast de les famílies és el servei de préstecs per a pares i mares de 
l’escola. Aquest servei de préstec té com a objectiu oferir llibres a les famílies 
perquè puguin utilitzar-los a casa amb els seus fi lls i fi lles.

Encara que en aquests moments no és possible utilitzar-lo, el bloc serà un 
altre recurs que de ben segur tindrà una gran acceptació i resultarà útil a les 
famílies.

La complicitat de les famílies amb les maletes viatgeres és imprescindible. 
Sense aquesta complicitat seria molt difícil mantenir aquest recurs al seu 
abast. No només és important  que les famílies tinguin cura de les maletes, 
és imprescindible també la seva implicació en les propostes per treballar-hi 
amb els fi lls. Per això, torn a repetir, és molt important l’explicació que se’ls 
ofereix sobre el funcionament i els objectius de la biblioteca per aconseguir els 
millors resultats, en consonància amb l’esforç que representa per al centre la 
preparació d’aquest material.
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Les famílies també juguen un paper primordial en totes aquelles activitats 
que es realitzen a partir de propostes de la biblioteca escolar, perquè algunes 
d’aquestes propostes consistiran a participar en les fi res de llibres que 
organitza l’escola, a adquirir o reciclar llibres i a participar en altres activitats 
que pugui organitzar el centre adreçades a les famílies.

I per acabar aquesta exposició volia esmentar, breument, un dels recursos que 
crec que són més importants i que arriben més als alumnes.

En el CEIP Rafal Nou, a partir del curs 2006-2007, vàrem posar en 
funcionament el quadern de lectura de l’alumne. Aquest quadern s’entrega 
als alumnes quan comencen el seu primer curs de primària. Hi han d’anotar, 
amb la data, cada llibre que llegeixen, i a més han de fer-hi un comentari sobre 
el contingut i expressar les seves opinions al respecte.

No es tracta d’un quadern qualsevol, sinó d’un quadern personalitzat amb 
el logotip que entre tots els alumnes triaren per la biblioteca escolar. S’ha de 
mentalitzar els alumnes sobre la necessitat de tenir-ne molta cura, perquè 
l’hauran de conservar fi ns que acabin la primària en el centre.

Aquest quadern de lectura els permetrà tenir un registre de tots els llibres que 
han llegit durant primària i serà per a ells un record inoblidable del seu pas per 
l’escola i de les seves vivències durant aquest període de la seva vida.

CONCLUSIÓ

No puc tancar aquesta intervenció, en aquestes jornades de biblioteques 
escolars, sense recordar el que per a mi és una biblioteca escolar. Una biblioteca 
escolar, organitzada i amb recursos, és per tota la comunitat educativa una 
eina educativa importat i que ens ajuda a generar millores amb l’hàbit lector 
dels nostres alumnes.

Quan parlam en aquests termes d’una biblioteca escolar, i en aquests cas de 
la del CEIP Rafal Nou, no tenc cap dubte a assenyalar que la biblioteca escolar 
es converteix en l’autèntic cor de l’escola. Un cor que fa bategar moltes coses, 
l’animació a la lectura, viure el món dels llibres, gaudir d’activitats lúdiques i 
culturals, i sobretot fer i sentir-la com una cosa valuosa i nostra, per a cada un 
dels membres de la comunitat educativa.

És per tant l’eix vertebrador on tota la comunitat educativa pot participar-hi 
i, a més a més, dir-hi la seva. Alumnes, pares i mares, i professorat, cada un 
amb un espai i un àmbit diferent, com no pot ser d’altra manera, però amb un 
objectiu comú, aconseguir un espai de plaer per gaudir de la lectura i fomentar 
l’amor i el gust per la lectura i els llibres. Amb aquest esperit hem treballat la 
biblioteca escolar en el CEIP Rafal Nou aquests darrers anys.

Moltes gràcies per la vostra atenció i paciència.
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CAN SALES

Carolina Guayta Garrido

És diplomada en Biblioteconomia i Documentació, i llicenciada en 
Documentació per la Universitat Carlos III de Madrid. Ja des de la universitat, 
va tenir un gran interès en les biblioteques escolars, i col·labora en el projecte de 
creació del catàleg col·lectiu dels Centres d’Atenció al Professorat de Madrid. 
L’any 2007 s’incorporà com a tècnic bibliotecari a la Biblioteca Pública de 
Palma, Can Sales, on s’encarrega de la gestió de la col·lecció multimèdia. Des 
de 2008 és coordinadora de la Sala Infantil i Juvenil de la Biblioteca, tant 
com a responsable de personal i gestió de la col·lecció, com de planifi cació 
d’activitats.
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LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE CAN SALES

Carolina Guayta Garrido

LA BIBLIOTECA PÚBLICA I L’ESCOLA:
CAMINS PER UNA COL·LABORACIÓ ACTIVA

La funció educativa de la Biblioteca Pública

La formació és una fi nalitat essencial de la biblioteca pública per defi nició, 
ja que una biblioteca pública és una organització establerta, protegida 
i fi nançada per la comunitat que ofereix a tots els seus membres per igual 
recursos i serveis per accedir a la literatura, la informació i el coneixement, i 
cobrir així necessitats d’informació, educació, millora personal, entreteniment 
i oci.

Malgrat aquesta fi nalitat educativa no estigui tan desenvolupada com la de 
proporcionar accés a la informació i per l’entreteniment, la biblioteca pública 
es considera centre d’educació no formal. Aquesta funció formativa és 
reivindicada explícitament a totes les directrius de les biblioteques públiques5. 
Així, el Manifest de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública (1994)6 assenyala, 
entre altres, les següents missions:
 Crear i consolidar hàbits de lectura en els infants des dels primers anys.
 Donar suport a l’educació, tant individual com autodidacta, així com a 

l’educació formal en tots els nivells.
 Donar suport i participar en programes i activitats d’alfabetització per a 

tots els grups d’edat i, de ser necessari, iniciar-los.

Respecte a aquesta darrera, avui en dia consideraríem que les biblioteques 
públiques han de desenvolupar programes i activitats d’alfabetització 
informacional. Les Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament dels 
serveis de biblioteques públiques7 afi rmen que la biblioteca pública hauria de:

− Proporcionar materials en els mitjans adequats per col·laborar en els 

5 Salaberría, R.: “La función educativa de la biblioteca pública”. En Las bibliotecas públicas en España. Una realidad 
abierta. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001. p. 225-242. Consultable en línia a: <http://www.
bibliotecaspublicas.info/bp/bp06.htm> 
6 UNESCO. Manifest de la UNESCO de la biblioteca pública 1994. Consultable en línia a: <http://archive.ifl a.org/
VII/s8/unesco/catal.pdf> 
7 IFLA. Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament de serveis de biblioteques públiques 2001. Consultable en línea 
a: <http://www.cobdc.org/publica/directrius/IFLA_publiques.pdf> 
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processos d’aprenentatge.
− Ajudar l’usuari a utilitzar aquestes fonts d’informació i aprenentatge de 

manera efi caç.
− Ensenyar a utilitzar els recursos necessaris per accedir a la informació i fer-

ne un ús efectiu.

A aquestes podem observar una altra vegada una doble vessant de la funció 
formativa. Per una banda, donar suport a la formació, entesa no només com 
l’educació formal, sinó tota la formació de la persona al llarg de la seva vida. 
Per altra, esser no només auxiliar de les institucions d’educació formal8, sinó 
agent educatiu per a l’adquisició de capacitar en l’obtenció i en l’ús de la 
informació, vital en la societat actual.

Per situar la funció educativa de la biblioteca pública al tema que ens ocupa, 
la relació amb els centres educatius, partim d’aquesta funció de suport a la 
formació de la biblioteca pública, i com una part essencial d’aquesta, el suport 
a la formació infantil i juvenil, i l’alfabetització informacional dels més joves. En 
compliment d’aquesta missió, és essencial la relació que s’estableix amb altres 
organitzacions educatives i amb el sistema educatiu de la zona que atén.

Relacions entre biblioteques públiques i centres educatius

La relació entre biblioteques públiques i centres educatius, i especialment 
amb les biblioteques escolars quan existeixin, és un aspecte recurrent i molt 
debatut en el món bibliotecari9, per la consciència de la falta de recursos i els 
avantatges de compartir-los, però també per la difi cultat de concretar com ha 
de ser aquesta relació.

Els principals avantatges d’establir relacions entre les biblioteques públiques 
i els centres educatius, a grans trets, són la comunicació i el coneixement 
interinstitucional, l’optimització de recursos, l’accés a un major nombre de 
lectors, i la millora de l’efi càcia i de la qualitat dels serveis.

Quant a la concreció de la relació, implica conèixer de quina manera s’ha 
d’establir la relació, com ha d’evolucionar i en quins àmbits s’han de relacionar. 

8 Gómez Hernández, J.A.: “Evolución conceptual de la función educativa de la biblioteca pública”. En Boletín de 
Anabad, 54 (1-2), 2004, p. 807-814. Consultable en línia a:
<http://www.anabad.org/archivo/docdow.php?id=251> 
9 Maña Terré, T. i Baró Llambias, M.: “La colaboración de bibliotecas públicas y bibliotecas escolares. ¿Rela-
ción, cooperación o integración?” En: Revista de Educación, núm. Extraordinario 2005, pp. 325-337. Consultable 
en línia a: 
<http://www.revistaeducacion.mec.es/re2005/re2005_22.pdf> 
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L’establiment de la relació pot ser per demanda del centre educatiu, per 
iniciativa de la biblioteca pública o per instrucció de les institucions de 
les quals depenen els centres. No hi ha una manera millor que una altra. 
Independentment de qui estableixi la relació, és necessari l’acord de l’altra 
part, que ha de considerar el grau de compromís que pot acceptar. Els inicis 
de la relació determinen la seva orientació, quasi de servei d’una institució 
cap a l’altra, però es pot equilibrar quan es plantegi el seu desenvolupament.

L’evolució de la relació depèn evidentment de les possibilitats de les dues 
institucions. Moltes vegades es parla de col·laboració i cooperació com 
equivalents, però són dos nivells de relació. A una col·laboració, les institucions 
fan feina de forma separada ajudant-se mútuament per aconseguir el 
compliment dels objectius de cadascuna. A una cooperació, les institucions 
fan feina conjuntament compartint recursos per assolir els mateixos objectius 
compartits. Finalment, el màxim grau de relació és la integració, on biblioteca 
pública i biblioteca escolar són una sola biblioteca amb els mateixos 
recursos aprofi tats integralment per assolir objectius pròxims en horaris 
complementaris. És fàcil veure que el millor no és sempre el nivell màxim de 
relació, ja que la integració només serveix per a casos molt especials i amb 
una planifi cació molt clara10. Una biblioteca regional, que pot relacionar-
se amb tots els centres educatius d’una província, normalment establirà 
col·laboracions. En canvi, una biblioteca municipal d’una població petita, 
que es relaciona amb una escoleta, una escola i un institut determinats, té 
possibilitats d’establir una cooperació.

Els àmbits de relació poden ser gairebé tots, en diferents graus. En l’àmbit dels 
recursos, es pot compartir personal, normalment per feines de catalogació; 
espai, quan la biblioteca cedeix espais per desenvolupar activitats d’animació 
a la lectura o d’alfabetització informacional; i col·lecció, ja sigui amb una 
política d’adquisicions compartida o amb préstecs col·lectius. En l’àmbit dels 
serveis, es poden oferir conjuntament serveis de préstec, però també serveis 
d’informació, en els quals cada institució desenvolupi la part en què està més 
familiaritzada. I en l’àmbit de les activitats, es pot fer conjuntament promoció 
de la lectura, formació i difusió, entre d’altres.

10  Maña Terré, T. i Baró Llambias, Mònica: “La colaboración de bibliotecas públicas y bibliotecas escolares. 
¿Relación, cooperación o integración?” En: Revista de Educación, núm. Extraordinario 2005, pp. 325-337. Con-
sultable en línia a: 
<http://www.revistaeducacion.mec.es/re2005/re2005_22.pdf>
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Bibliotecaris i docents

El principal enriquiment de la col·laboració interinstitucional es refl ecteix en 
el coneixement compartit de les persones, que permet la creació de sinèrgies. 
En el nostre cas, els bibliotecaris han de tenir cada vegada més coneixements 
pedagògics, mentre que els docents apliquen mètodes d’alfabetització 
informacional desenvolupats en l’àmbit de la biblioteconomia. 

En el cas del bibliotecari escolar, ha de reunir coneixements bibliotecaris i 
pedagògics en una sola persona. Malgrat les reivindicacions professionals 
dels bibliotecaris, avui en dia sembla més possible que els docents adquireixin 
coneixements bibliotecaris, i és indispensable la col·laboració amb bibliotecaris 
professionals en temes de formació i assessorament.

En qualsevol cas, bibliotecaris i docents no han d’actuar en termes de 
competència, sinó de col·laboració, per compartir les seves capacitats. Els 
docents poden ajudar els bibliotecaris amb:

− Formació i orientació sobre l’organització escolar, qüestions 
pedagògiques i curriculars.

− Identifi cació d’interlocutors per facilitar la comunicació i difusió de 
serveis i activitats.

− Detecció i comunicació de necessitats formatives en l’àmbit de 
l’alfabetització informacional.

− Establiment d’objectius que es persegueixen amb la formació dels 
alumnes en l’ús de la informació.

− Planifi cació de continguts formatius i articulació en una programació.

Els bibliotecaris poden ajudar els professors amb:
− Formació i orientació sobre gestió bibliotecària.
− Ajuda per a la selecció bibliogràfi ca.
− Catalogació per a la importació de registres a sistemes d’automatització 

compatibles.
− Assessorament en temes d’alfabetització informacional i tecnologies de 

la informació.
− Desenvolupament d’activitats d’animació a la lectura i foment de l’hàbit 

lector.

La biblioteca pública i la biblioteca escolar

La biblioteca pública i la biblioteca escolar són institucions diferents però 
complementàries. 

La biblioteca escolar és emergent, adquireix cada vegada més importància 
i arribarà a ser un recurs imprescindible. Necessita alliberar hores dels 
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professors i formar-los en gestió bibliotecària, dotar espais i millorar 
equipaments, i adquirir un fons bibliogràfi c adequat. A canvi, ofereix una 
comunitat d’usuaris defi nida, proximitat als usuaris infantils i juvenils, i accés 
als familiars i cuidadors.

La biblioteca pública està consolidada, però continua desenvolupant les seves 
funcions per adaptar-se als canvis socials. Necessita comptar amb el personal 
especialitzat necessari i assegurar la seva formació continuada, captar alguns 
sectors d’usuaris potencials, com el juvenil, desenvolupar els serveis que els 
ofereix, i difondre la seva activitat per millorar la imatge social i garantir el 
suport institucional. A canvi, ofereix un espai gran i fl exible, una col·lecció 
àmplia, variada i adequada per a diferents edats i condicions socials, i recursos 
i tecnologia per a l’accés a la informació.

LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE PALMA I ELS CENTRES EDUCATIUS

Serveis als centres educatius

Des de l’obertura del nou edifi ci l’any 1995, que va suposar la dotació d’una 
sala a la secció infantil i juvenil, la Biblioteca Pública de Palma desenvolupa 
els seus serveis cap als joves lectors. Malgrat encara no s’hagi establert una 
col·laboració per conveni amb els centres educatius, la Biblioteca valora la 
relació amb escoles i instituts, i molts d’aquests serveis són d’especial interès 
per a professors i alumnes. A continuació destacam alguns d’aquests serveis.

• Préstec col·lectiu

Està destinat a associacions o institucions amb residència a les Illes Balears, 
entre d’altres els centres docents de primària i secundària, ja siguin públics, 
concertats o privats, perquè puguin disposar de fi ns a 20 documents (17 
llibres i 3 audiovisuals). Per fer ús del servei, és imprescindible la presentació 
de la targeta de préstec col·lectiu. Per obtenir-la, s’ha d’omplir una sol·licitud, 
signada pel director i amb el segell de l’entitat. A la sol·licitud, s’han de 
relacionar les persones autoritzades (3 com a màxim) a retirar els materials 
en préstec.

• Donacions de fons

La gestió de la col·lecció implica la seva revisió i actualització constant, i 
els llibres que no compleixen les condicions se’n retiren. Per altra banda, la 
visibilitat de la Biblioteca la fa receptora de nombroses donacions de particulars 
que no es poden incorporar a la col·lecció per no duplicar exemplars o perquè 
no compleixen les condicions. La Biblioteca fa donacions de fons a aquelles 
institucions que ho demanen, entre les quals alguns centres educatius.
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• Centre d’Interès Escola de Pares

Els centres d’interès són una part de la col·lecció destacada pel seu interès, 
amb la intenció d’adequar l’organització de la col·lecció a un nou model de 
biblioteca pública més orientat a l’usuari. Al Centre d’Interès Escola de Pares 
trobam els llibres orientats a pares, mares i educadors per facilitar la seva feina 
educadora. El fons del centre es classifi ca segons la temàtica. A cada tema li 
correspon un número, de l’1 al 9, i cada llibre duu un teixell identifi catiu amb 
el número que correspongui.

• Fons de Biblioteconomia, Arxivística i Documentació

La Biblioteca ha creat i desenvolupa un fons temàtic especial de 
Biblioteconomia, Arxivística i Documentació, que actualment està format 
per més de 600 exemplars. El fons, en principi d’ús intern, actualment es 
presta als professionals de l’àrea, inclosos mestres i professors, com a eina de 
formació bibliotecària. El fons està catalogat i és accessible en línia mitjançant 
el catàleg de la Biblioteca a <http://www.bibliotecapalma.com>.

Activitats de la Biblioteca amb centres educatius

Les activitats desenvolupades a les biblioteques amb centres educatius 
normalment parteixen de visites guiades, que es poden oferir amb diferents 
graus de complexitat. A la Biblioteca Pública de Palma es pretén dotar aquestes 
visites amb una funció educativa amb l’objectiu de difondre la lectura i formar 
els usuaris potencials en l’ús de la biblioteca. A més de les visites, els centres 
educatius tenen la possibilitat de participar a activitats concretes, com el 
concurs literari, i s’ofereix l’espai per a la realització d’activitats organitzades 
pels centres, com contacontes, teatre, concursos i altres.

Les visites guiades consisteixen en la recepció pel bibliotecari d’un grup 
d’alumnes amb el seu professor per recórrer els diferents espais, conèixer 
els seus serveis i aprendre a utilitzar la biblioteca i els seus recursos. El seu 
objectiu fonamental és acostar la biblioteca als infants i joves que encara no 
la coneixen o que la coneguin però no totes les seves possibilitats (encara 
l’empren com a sala d’estudi). Les visites s’adapten a l’edat dels infants, 
segons la qual s’han establert diferents itineraris.

• Visites guiades de 2 a 8 anys

La majoria dels infants coneixen la Biblioteca per primera vegada, així que 
s’explica com es poden fer el carnet d’usuari i s’exposen les normes d’ús de 
forma animada i divertida. Al primer recorregut per la Sala Infantil i Juvenil es 
destaquen els llibres recomanats per a la seva edat i s’explica l’ordenació de la 
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sala perquè en successives visites el puguin reconèixer. A continuació es fa una 
mostra de la gran varietat de materials que hi ha, i els llibres tots sols tenen la 
capacitat de suggerir diversió. La visita continua amb activitats de foment de 
la lectura adequades a l’edat, un contacontes i l’elaboració d’un punt de llibre 
com a recordatori. 

Dins el context de les visites guiades per a infants d’infantil i primària, 
convidam els nins a gaudir, a l’ambient acollidor i confortable de la bebeteca, 
de la narració oral de contes, amb la qual el personal de la biblioteca posa 
veu i gestos als personatges dels contes d’avui i sempre. La seva fi nalitat és 
fomentar l’hàbit lector dels més petits i despertat la seva curiositat pels llibres.

• Visites guiades per a infants de 8 a 14 anys

El recorregut per la sala està orientat no tant a la presentació del món 
dels llibres sinó a conèixer com utilitzar la biblioteca i els seus serveis. Els 
nins ja tenen capacitat per ser més autònoms a la sala, per això es mostra 
l’organització de la col·lecció i el funcionament del catàleg. La visita continua 
amb activitats de reforç de la formació en recerca bibliogràfi ca, en forma de 
jocs de preguntes per equips. 

Als jocs de recerca bibliogràfi ca utilitzen les explicacions donades sobre l’ús 
del catàleg i l’accés als documents. Els nins han de ser capaços de cercar al 
catàleg un llibre en concret o llibres sobre una determinada temàtica, i després 
localitzar físicament el llibre. La presentació de l’activitat en forma de joc fa 
més divertida la utilització de la biblioteca, i la pràctica de la recerca facilita la 
retenció dels conceptes apresos.

• Visites guiades per a joves de més de 14 anys

Els usuaris juvenils tenen accés a tots els espais i serveis de la biblioteca, i es 
presenta com la possibilitat d’accés a la lectura i la informació per tota la 
vida. A més de l’explicació dels espais i serveis de la Sala Infantil i Juvenil, el 
recorregut s’estén a totes les seccions de la Biblioteca. La formació d’usuaris 
està centrada a mostrar com poden fer servir els recursos de la Biblioteca 
per als seus interessos, especialment l’obtenció d’informació per a l’estudi. La 
visita continua amb una activitat de recerca bibliogràfi ca sobre una temàtica 
tractada al centre educatiu, a proposta del professorat.

• Visites per a futurs professionals

La biblioteca ofereix també visites guiades per a adults, en les quals el 
bibliotecari rep un grup de persones per recórrer els diferents espais de 
la biblioteca i conèixer els seus serveis. Des de la Sala Infantil i Juvenil, els 
tècnics bibliotecaris fan sessions formatives a grups d’estudiants de magisteri, 
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educació social i animació sociocultural. L’objectiu és donar a conèixer els 
serveis i les activitats de la biblioteca que seran del seu interès al seu àmbit de 
feina.

• Participació als concursos literaris

La Sala Infantil i Juvenil de la biblioteca organitza el Concurs literari i de 
dibuix Premis Drac en el marc de la celebració del dia del llibre, per fomentar 
la creativitat i donar a conèixer la biblioteca. Tots els infants poden participar 
amb un dibuix o un relat curt sobre la temàtica triada, que canvia cada any 
segons l’actualitat, i s’estableixen quatre categories per edats. La participació 
dels centres educatius es fomenta amb un premi d’un lot de llibres per a la 
millor participació.

CAP A UNA COL·LABORACIÓ ACTIVA

Què podem fer per millorar la col·laboració amb els centres educatius i les 
biblioteques escolars

Els serveis i les activitats de la biblioteca amb els centres educatius han sorgit 
com a iniciatives d’extensió bibliotecària i s’han desenvolupat en funció de la 
demanda i els recursos disponibles, però no com un projecte de col·laboració 
defi nit. La col·laboració de la biblioteca amb els centres educatius i les 
biblioteques escolars en concret milloraria si:

− Partís d’una planifi cació prèvia i per escrit.
− Comptàs amb interlocutors del món educatiu per detectar necessitats i 

establir línies d’actuació.
− Milloràs el coneixement i la comunicació bidireccional entre la biblioteca i 

els educadors.

A grans trets, es poden fer millores en tots els àmbits de col·laboració. En 
l’àmbit dels recursos:

− Personal: establiment de canals de comunicació amb bibliotecaris escolars 
i professors.

− Espai: oferiment de l’espai i els recursos de la sala per a classes 
d’alfabetització informacional o de matèries amb necessitats de recerca 
bibliogràfi ca.

− Col·lecció: creació del centre d’interès per a educadors, estudi de les 
necessitats bibliogràfi ques per al suport a la formació.

En l’àmbit dels serveis:
− Préstec: creació de seleccions temàtiques per al préstec col·lectiu.
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− Informació: difusió dels butlletins de novetats i guies temàtiques per al 
préstec col·lectiu, creació d’una secció per a centres educatius a la nova 
web de la sala infantil i juvenil, desenvolupament dels recursos 2.0.

En l’àmbit de les activitats:
− Formació: convocatòria d’un programa pilot de cooperació amb escoles 

seleccionades, programació de sessions de formació conjuntes amb el 
professorat.

− Promoció de la lectura: extensió de les activitats d’animació a la lectura a 
l’horari escolar, millora de la difusió de les activitats a través dels centres 
educatius (clubs de lectura, concursos literaris, encontres amb autors...).

Què podeu fer per col·laborar activament amb la Biblioteca

La coordinació educativa, i els professors de forma independent, poden fer 
moltes accions per millorar la col·laboració:

− Identifi cació d’interlocutors per millorar la informació i la comunicació 
amb la biblioteca.

− Creació de comissions de selecció bibliogràfi ca.
− Coordinació de suggeriments per a l’adquisició.
− Col·laboració per al desenvolupament de les visites guiades al centre.
− Participació en la difusió de les activitats.
− Acostament de la biblioteca a la comunitat de familiars i educadors per 

desenvolupar objectius comuns.

No hem acabat aquí: cap a un futur millor

La col·laboració entre biblioteques públiques i biblioteques escolars planteja 
obstacles que a vegades semblen insalvables. Molta de la bibliografi a sobre 
el tema analitza detalladament les difi cultats existents per establir qualsevol 
tipus de relació11, però la realitat és que hem de posar-nos en marxa amb 
les condicions actuals per facilitar la millora i, a més d’això, conèixer les 
possibilitats de col·laboració sense que les nostres limitacions ens immobilitzin.

Les propostes de col·laboració més enllà de les possibilitats actuals són 
infi nites. Per exemple, la formació de bibliotecaris escolars, la coordinació 
de l’adquisició i la catalogació o el disseny d’instruments formatius comuns. 

11 Salaberría, R.: “La función educativa de la biblioteca pública”. En: Las bibliotecas públicas en España. Una realidad 
abierta. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001. p. 225-242. Consultable en línia a: <http://www.
bibliotecaspublicas.info/bp/bp06.htm>
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Algunes semblen molt llunyanes, però podrien ser realitat amb diferents 
recursos. Des de la biblioteca, volem posar tota la nostra voluntat en la 
millora de la relació amb els centres educatius, que pot convertir-se en una 
vertadera col·laboració amb un poc de suport i una aposta decidida de les 
administracions.
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EL PLAN DE MEJORA
 DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Purifi cación Llaquet Baldellou

És llicenciada en Matemàtiques i professora d’educació secundària. 
Des del 2004, és consellera tècnica de la Subdirecció General de Cooperació 
Territorial a la Direcció General de Cooperació Territorial del Ministeri 
d’Educació, Política Social i Esport. La Subdirecció General de Cooperació 
Territorial és la unitat administrativa que dissenya i gestiona els projectes de 
cooperació territorial amb les comunitats autònomes, entre els quals es troben 
els Plans de Millora de les Biblioteques Escolars. A més a més, organitza el 
Concurs Nacional de Premis de Bones Pràctiques de Dinamització i Innovació 
de les Biblioteques Escolars.
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EL PLAN DE MEJORA DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 

EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Purifi cación Llaquet Baldellou

Quiero empezar dando las gracias a la organización de estas jornadas por 
haber invitado al Ministerio de Educación a explicar el Plan de mejora de las 
bibliotecas escolares que estamos llevando a cabo en colaboración con las 
Comunidades Autónomas.

En primer lugar, antes de empezar a hablar de este Plan de mejora, considero 
necesario precisar hacia qué modelo de biblioteca escolar nos orientamos. 
Hay muchas formas de enfocar una biblioteca escolar. Si hiciéramos un rápido 
recorrido por los distintos países de Europa o de América Latina, por ejemplo, 
veríamos que existen modelos diferentes, aunque todos ellos persigan una 
fi nalidad parecida. El modelo de biblioteca escolar al que nos orientamos surge 
de documentos elaborados en recientes congresos realizados en España, de 
Jornadas cuyas conclusiones han tenido un eco importante en nuestro país, de 
documentos de las Comunidades Autónomas, de las orientaciones e informes 
de la UNESCO, etc. Todavía no existe un documento común aceptado por 
las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Educación, aunque estamos 
trabajando en ello. 

Sin embargo, si hacemos una síntesis de todo lo anterior, si analizamos 
nuestras bibliotecas escolares en las distintas Comunidades Autónomas, 
podemos afi rmar que, en general, la biblioteca escolar se concibe como un 
espacio organizado de recursos, información y documentación en todo tipo 
de soportes (libros, material audiovisual, soporte digital, etc.), con acceso a 
Internet, y con la fi nalidad de:
 apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje,
 fomentar la lectura y el aprendizaje autónomo: aprender a aprender,
 facilitar el desarrollo de las habilidades para acceder, gestionar y utilizar 

la información por parte del alumnado,
 abrirse a la comunidad educativa.
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REGULACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES

Anteriormente a la nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), de 3 de mayo 
de 2006, existía normativa sobre la obligatoriedad de la biblioteca escolar, 
pero la obligatoriedad de la reserva de un espacio mínimo o de regulación del 
equipamiento y de la dotación de fondos no eran factores sufi cientes para 
impulsarla. Prueba de ello era que la biblioteca se utilizaba muy a menudo 
como un espacio en el que celebrar reuniones, exámenes o actividades 
lúdicas. Incluso, en algunos casos, algunos podemos recordar que también 
servía como un lugar para enviar a los alumnos castigados. Casi con certeza 
estas últimas prácticas ya son sólo un recuerdo del pasado.

La LOE es la primera ley que dedica un artículo completo, el 113, con cinco 
apartados, exclusivamente a las bibliotecas escolares. Además, es mencionada 
en varios artículos más. Si me permitís, voy a señalar algunos de los apartados 
del artículo señalado que considero importantes:
 Las Bibliotecas Escolares deben contribuir a fomentar la lectura y a que 

el alumnado acceda a la información y otros recursos para el aprendizaje 
de las demás áreas y materias y pueda formarse en el uso crítico de los 
mismos.

 Las Bibliotecas Escolares deberán funcionar como un espacio abierto a 
la comunidad educativa de los centros respectivos.

Por otro lado, también en los Reales Decretos por los que se establecen las 
enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria 
se insiste en ello: “…El funcionamiento de la biblioteca escolar, entre otros 
aspectos, puede favorecer o difi cultar el desarrollo de competencias asociadas 
a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación, la convivencia y la 
ciudadanía, o la alfabetización digital”.

COMPETENCIAS BÁSICAS Y BIBLIOTECA ESCOLAR

La lectura y la escritura son ejes transversales a todas las áreas y materias, por 
lo que la biblioteca escolar constituye uno de los instrumentos para apoyar la 
adquisición de las competencias básicas, fundamentalmente la competencia 
en comunicación lingüística, el tratamiento de la información, la competencia 
cultural y artística y, por supuesto, la competencia para aprender a aprender. 

La adquisición de la competencia lingüística se refi ere a la utilización del 
lenguaje como instrumento de comunicación oral y escrita, de aprendizaje, 
de construcción del propio pensamiento, regulador de la conducta y de las 
emociones. Y es, además, una herramienta que sirve para aprender a aprender.
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Por tanto, supone la utilización activa y efectiva de habilidades lingüísticas 
y no lingüísticas y de las reglas propias del intercambio comunicativo en 
diferentes situaciones para comprender y saber producir textos adecuados 
a la situación de la comunicación. Es en todos estos aspectos en los que la 
biblioteca escolar puede ayudar a adquirir esta competencia lingüística. 

La competencia en el tratamiento de la información. La sociedad de la 
información va avanzando cada vez más rápido, de tal forma que en estos 
momentos el abismo existente entre unas generaciones y otras se evidencia 
claramente. Así, las difi cultades que aparentemente tiene una determinada 
generación para leer libros electrónicos o a través de la pantalla no se percibe 
en las generaciones recientes de nuestros alumnos. Éstos están acostumbrados 
a leer en pantalla, a leer textos discontinuos, a realizar varias tareas a la vez, 
etc. En defi nitiva, tienen unas habilidades de comprensión lectora diferentes, 
que también se deben trabajar y mejorar. 

En la sociedad actual, el acceso y el tratamiento de la información es esencial 
y exige habilidades lingüísticas, estrategias y aprendizajes específi cos para 
acceder, leer e interpretar nuevos formatos, códigos y relaciones textuales.

Sin embargo, disponer de información no conduce automáticamente a 
la adquisición del conocimiento. Es necesario poseer unas destrezas para 
organizar esa información, establecer relaciones, hacer inferencias, conocer 
las diversas pautas de decodifi cación y transferencia, así como posibilitar el 
desarrollo del pensamiento refl exivo. Es decir, tener habilidades para que toda 
esa información a la que puede acceder el alumnado, pueda ser convertida en 
conocimiento. Y en esas destrezas y habilidades, las bibliotecas escolares se 
erigen como un instrumento de gran valor para mejorarlas. 

Por otro lado, la competencia para aprender a aprender supone disponer 
de habilidades para iniciarse en el aprendizaje, controlar de forma efi caz los 
procesos de aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera 
cada vez más autónoma, de acuerdo con los propios objetivos y necesidades. 
También requiere tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego 
en el aprendizaje como la comprensión e incluye habilidades para obtener 
información y transformarla en conocimiento. Por esta razón es necesario que 
los alumnos adquieran esta competencia, para que a lo largo de la vida puedan 
seguir adquiriendo más “conocimiento”. Es en este ámbito del aprendizaje 
autónomo donde la biblioteca puede también jugar un papel relevante.

Me he centrado esencialmente en estas competencias, aunque quiero 
señalar que la biblioteca escolar debe apoyar la adquisición del resto de las 
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competencias básicas, ya sea la competencia matemática, la competencia 
social y ciudadana u otras. 

EVALUACIONES INTERNACIONALES 

A continuación haremos referencia al nivel de comprensión lectora de nuestro 
alumnado según las evaluaciones internacionales. Éstas  suponen una 
aportación importante para los sistemas educativos y permiten detectar los 
puntos fuertes y áreas de mejora. 

Entre éstas, nos centraremos en el informe PISA. PISA entiende la competencia 
lectora como una destreza transversal al currículo que responde al concepto 
de “leer para aprender” más que “aprender a leer”. Las competencias que 
PISA evalúa son: la obtención de información, la interpretación de textos, así 
como la refl exión y valoración. Cada una de estas competencias se desagrega 
en cinco niveles.

De los análisis de los resultados de estas evaluaciones, se desprende que 
los alumnos españoles no fallan en obtener información de un texto. De 
hecho, la suelen encontrar con facilidad. Sin embargo, nuestro alumnado 
encuentra más difi cultades cuando han de interpretar textos y relacionar esa 
información. Por tanto, es en estos aspectos donde la acción educativa debe 
incidir y profundizar más.

Sin embargo, aprovecho mi intervención para matizar algunas afi rmaciones 
catastrofi stas sobre los malos resultados de España. El gráfi co siguiente 
muestra los resultados obtenidos en la competencia lectora. Los datos hacen 
referencia a aquellas Comunidades Autónomas en las que la muestra fue 
sufi cientemente representativa para poder obtener resultados.
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El hecho de que los datos del eje vertical se visualicen a partir del valor 420 
puede hacer percibir que la diferencia entre España y la media de la OCDE es 
muy grande. (Este es un típico ejercicio que se trabaja con los alumnos para 
que adquieran la habilidad de extraer información a partir de gráfi cos y no se 
confundan con la percepción visual que se tiene a primera vista). Sin embargo, 
la diferencia entre España y la media de la OCDE en el año 2006 es de 31 
puntos, de 461 a 492, de un intervalo total de 0 a 500 puntos. Vistos los datos 
con esta nueva perspectiva, superar esa distancia de 31 puntos por debajo de 
la media es una meta alcanzable.

En general, en la evaluación PISA los resultados en comprensión lectora han 
disminuido en todos los países, por supuesto también en España. Esto explica 
las medidas puestas en marcha por el Ministerio y refl ejadas en la LOE, así 
como la necesidad de poner en marcha planes y actuaciones para poder 
mejorar esa comprensión lectora en todas sus dimensiones.

Próximamente el Ministerio va a presentar un portal: www.leer.es en el que se 
ofrecerán materiales a los profesores para mejorar la comprensión lectora.

De todas estas consideraciones, podemos concluir que la lectura y la 
comprensión lectora de nuestros alumnos debe ser un objetivo prioritario 
en el conjunto de la sociedad, en la que están implicados, además de las 
autoridades educativas, los educadores y las familias, las instituciones y los 
medios de comunicación. Y como bien decía mi antecesora en la mesa, las 
bibliotecas públicas también juegan un papel destacado para conseguir esa 
mejora de la comprensión lectora. 

LA BIBLIOTECA ESCOLAR

Después de todo lo expuesto, y antes de exponer las actuaciones del Ministerio 
de Educación y de las Comunidades Autónomas, haciendo una pequeña 
recapitulación, quiero volver a recordar el modelo de biblioteca escolar con el 
que empecé mi intervención: la biblioteca escolar es un espacio organizado de 
recursos, información y documentación en todo tipo de soportes que apoya 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, fomenta la lectura y el aprendizaje 
autónomo, facilita el desarrollo de la competencia informacional y ayuda 
a adquirir destrezas para transformar la información en conocimiento. De 
esta manera se dota al alumnado de unas herramientas y habilidades que le 
servirán para seguir aprendiendo a lo largo de la vida.

Así, en este marco, la biblioteca escolar debería tener capacidad de respuesta 
a demandas de la comunidad educativa tales como:
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− Disponer de fondos documentales y recursos variados. La biblioteca debe 
apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo: cuando se 
quiere estudiar un determinado tema, habría que analizar de qué forma 
se puede conseguir material en la biblioteca escolar, para que a su vez 
los alumnos puedan conseguir esa información y la puedan trabajar, 
la puedan tratar, puedan extraer sus conclusiones, estudiar distintos 
formatos y tipologías de textos (texto continuo, gráfi cos, mapas, tablas 
de datos, etc.). La biblioteca escolar debe facilitar y ayudar a conseguir 
esa información. Es posible que la biblioteca escolar no tenga todos esos 
materiales, pero puede ser el lugar donde acceder a ellos a través de Internet 
o a través de la colaboración con las bibliotecas públicas de alrededor. 
En este contexto, es muy importante la colaboración entre bibliotecas y, 
siempre que se pueda, con las bibliotecas públicas.

− Resolver peticiones de materiales (bibliografía, recursos,…). Cada vez 
más los materiales a través de Internet son más y más accesibles. Se está 
digitalizando mucho material y se está consiguiendo una enorme cantidad 
de información en soporte digital. No obstante, seguirá siendo importante 
saber buscarla, acceder a ella y conseguir lo que se pretende.

− Diseñar acciones de dinamización. Muchas de ellas se han señalado esta 
mañana: los cuentacuentos, debates literarios, club de lectura, visitas de 
autores, lectura de pequeños textos para que luego, los alumnos, continúen 
elaborando un cuento que pueda ser  expuesto a sus compañeros, etc. 
Todo esto son actividades de dinamización importantes que hacen que la 
biblioteca escolar no sea únicamente una sala donde haya documentos, 
sino un sitio donde se fomente la comunicación lingüística, oral y escrita, 
donde se fomente la lectura, donde se trabaje la comunicación.

− Facilitar la orientación para la selección de lecturas. Hay muchas páginas, 
por ejemplo, puedo citar SOL (Servicio de Orientación de Lectura, http://
sol-e.com/index.php), una página interesante que selecciona lecturas. 
Existen muchas otras igualmente interesantes.

− Organizar tiempos y espacios de lectura y de consulta para el apoyo al 
estudio. En las bibliotecas es importante que existan  distintos espacios 
donde los alumnos puedan trabajar, acceder a Internet, estar en el suelo 
cómodamente sentados para disfrutar  leyendo. Espacios no sólo para los 
alumnos, sino también para los profesores  y, si ha lugar, para las familias.

Los servicios que puede ofrecer una biblioteca escolar ya han sido más o 
menos citados, pero quiero hacer un resumen de los que tienen más relevancia: 
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préstamo individual y colectivo, lectura y consulta en la sala para todos los 
usuarios, audición y visionado del material audiovisual, acceso a documentos 
en diferentes clases de soportes informáticos, Web de la biblioteca escolar, 
información general, de referencia y bibliográfi ca, difusión periódica de la 
colección, difusión selectiva de la información. Es interesante que haya un 
espacio para la biblioteca escolar en la Web del centro, o que exista la Web de 
la biblioteca escolar, donde se pueda difundir el material que va llegando o los 
mismos fondos de la biblioteca. Los alumnos varían cada año por lo que es 
necesario hacer la difusión constantemente. 

¿Qué es y qué no es la biblioteca escolar?

La biblioteca escolar es un recurso pedagógico al servicio del proyecto 
educativo del centro. 

La biblioteca escolar tiene que surgir desde el centro. No tiene sentido que 
sea una institución paralela, ni un depósito con muchos fondos que no se 
utilizan. A veces, hemos conocido centros con bibliotecas que tienen 8.000 
volúmenes, y, sin embargo, los profesores del claustro reconocen que sólo es 
utilizada por un número muy reducido de profesores y alumnos. Tampoco se 
trata de introducir una biblioteca pública dentro del centro. Se trata de que 
el proyecto educativo considere que es necesario disponer de un centro de 
recursos al que llamamos biblioteca escolar. 

Asimismo, la biblioteca de un centro educativo debe favorecer la igualdad de 
oportunidades, implicar a toda la comunidad educativa y fomentar la relación 
y participación de las familias. 

Además, desde la biblioteca escolar se debería promover la innovación 
metodológica. Aunque seamos conscientes que, por sí misma, no puede 
ser la responsable de la innovación del centro, sino que ha de ser voluntad 
del claustro en su conjunto, la biblioteca escolar puede ayudar a desarrollar 
actividades y propuestas de innovación e investigación. 

Por otro lado, la biblioteca escolar puede ser una herramienta útil para 
apoyar el desarrollo curricular y propuestas didácticas diversas, innovadoras, 
colaborando de esta manera en la adquisición de las distintas competencias 
señaladas en el currículo.

Y como cualquier otro recurso, la biblioteca escolar por sí sola no es sufi ciente, 
no genera cambios ni transformaciones, tiene que estar integrada en un 
conjunto más amplio, con todos los demás proyectos y programas.
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES 
EDUCATIVAS ESPAÑOLAS PARA LA DINAMIZACIÓN Y MEJORA DE LAS 
BIBLIOTECAS ESCOLARES

En el actual sistema educativo, el Ministerio de Educación es competente 
para legislar la estructura del sistema educativo mediante la legislación básica 
(LOE, Reales Decretos que la desarrollan, etc.). Su aportación fi nanciera es 
mucho menor que el de las Comunidades Autónomas porque son éstas las 
que tienen la competencia de gestión de los centros educativos. Sin embargo, 
el hecho de que no gestionen los centros educativos, salvo los de Ceuta, 
Melilla y los centros del exterior, no impide que se trabaje conjuntamente con 
las Comunidades Autónomas para impulsar el desarrollo y aprendizaje de los 
alumnos y para mejorar la educación. 

En el apartado 2 del artículo 113, dedicado exclusivamente a las Bibliotecas 
Escolares, la LOE señala que “Las Administraciones educativas completarán la 
dotación de las bibliotecas de los centros públicos de forma progresiva. A tal 
fi n elaborarán un plan que permita alcanzar dicho objetivo dentro del periodo 
de implantación de la presente Ley”. En cumplimiento de este apartado, se 
ha desarrollado el Plan de mejora de las Bibliotecas Escolares, del cual haré 
mención a continuación.

Actuaciones del Ministerio de Educación

Las actuaciones desarrolladas hasta ahora por el Ministerio de Educación en 
relación con las bibliotecas escolares han sido las siguientes:

- Mediante un programa de cooperación territorial, se ha fi nanciado el 50 % 
del Plan de mejora de Bibliotecas Escolares en las Comunidades Autónomas. 
Desde el año 2005, el Ministerio de Educación ha fi nanciado con 61 
millones de euros la adquisición de todo tipo de fondos bibliográfi cos, de 
mobiliario, material informático y multimedia, la reforma de las instalaciones 
para adecuarlas mejor a la utilización de la biblioteca dentro y fuera del 
horario lectivo, la mejora de la atención y formación del profesorado y el 
establecimiento de redes de apoyo a las bibliotecas escolares. 

- “Concurso Nacional de buenas prácticas para la animación y la innovación 
de las Bibliotecas escolares”. Como se ha visto en estas jornadas con las 
intervenciones de centros premiados, esta actuación tiene muy buena acogida 
entre los centros de toda España. Prueba de ello es el alto número de solicitudes 
que se reciben cada año. Actualmente se premian “buenas practicas”, aunque 
al principio se premiaban “proyectos de ideas”. Un ejemplo de centro 
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premiado es el centro educativo Rafal Nou, de Palma. Este centro presentó 
un proyecto que luego se hizo realidad. Quiero aclarar que una vez iniciada la 
fi nanciación de las bibliotecas escolares en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, se consideró que existían sufi cientes buenas prácticas para poder 
premiar anualmente. Esto explica el cambio de la convocatoria: de seleccionar 
proyectos se ha pasado a seleccionar buenas prácticas.

Uno de los objetivos principales del concurso es premiar a los centros que 
han conseguido que la biblioteca escolar sea un recurso educativo al servicio 
del currículo y del proyecto educativo del centro, que se conciba como un 
espacio dinámico de recursos y servicios de información, que cumpla un 
papel primordial en el proceso de enseñanza y aprendizaje y, como tal, sea un 
instrumento de índole pedagógica que apoye la labor docente. Se valoran las 
actuaciones de la biblioteca escolar como centro de recursos que favorezca 
los proyectos interdisciplinares y el trabajo en equipo del alumnado y del 
profesorado, enriqueciendo la actividad en el aula y facilitando la participación 
en los programas y proyectos del centro. 

Con este concurso se pretende, por un lado, detectar buenas prácticas. Por 
otro lado, se quiere reconocer el esfuerzo del centro que ha realizado esas 
buenas prácticas y, fi nalmente, se desea difundir esa buena experiencia. De 
ahí que anualmente se recojan las principales actuaciones de los centros 
premiados en una publicación.

La convocatoria es anual y se otorgan premios a 27 centros educativos. Todos 
los años se presentan más de 400 solicitudes. En la evaluación colaboran 
todas las Comunidades Autónomas. 

- Otra actuación del Ministerio de Educación son las “Ayudas para la 
elaboración de materiales didácticos que desarrollan la comprensión lectora 
en diferentes áreas y materias del currículo y para la realización de estudios 
sobre lectura y bibliotecas escolares”. Ya he hablado anteriormente de la 
importancia de mejorar la comprensión lectora. Ello explica la necesidad de 
promover la elaboración de materiales didácticos que ayuden a esa mejora 
desde las distintas áreas y materias. Este es el tercer año que se convocan estas 
ayudas, tanto con carácter individual, destinadas a grupos de profesores o a 
instituciones sin ánimo de lucro, universidades, etc.

- También existe la oferta de formación y apoyo informático para la gestión 
y organización de las bibliotecas Escolares con el programa ABIES que se 
realiza desde el Instituto de Tecnologías de la Educación (antiguo CNICE, 
posteriormente ISFTIC y ahora ITE).
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- Por otro lado el Ministerio de Educación pone a disposición de todos los 
usuarios una página Web con recursos para la animación de las Bibliotecas 
Escolares, que también se encuentra alojada en el ITE.

¿Qué hacen las Comunidades Autónomas?

La Comunidades Autónomas, como ya se ha dicho anteriormente, tienen 
competencia en la gestión de los centros educativos. De las actuaciones que 
realizan, las más comunes a todas ellas son:
- Desarrollar normativa y programas específi cos sobre las Bibliotecas 
Escolares. Pueden introducirla en las instrucciones de principio de curso, en 
planes de fomento de lectura, en convocatorias de proyectos de bibliotecas 
escolares, etc. En alguna Comunidad Autónoma se enmarcan en el sistema 
bibliotecario autonómico.
- Promover equipos interdisciplinares bajo la coordinación de un profesor 
formado, con el objetivo de integrar la biblioteca escolar en la práctica 
educativa del centro. Para ello es necesario que exista un equipo del claustro 
con un coordinador que se encargue de la biblioteca y que asegure la 
integración de ésta en el proyecto educativo del centro. 
- Algunas Comunidades Autónomas establecen acuerdos interinstitucionales 
para conseguir mayor efi cacia en sus actuaciones. Por ejemplo, hay 
Comunidades Autónomas que promueven la relación entre las bibliotecas 
públicas y escolares. Otras Comunidades impulsan que la biblioteca escolar 
sea también la biblioteca pública del lugar. En otras ocasiones, las instituciones 
del entorno (ayuntamientos, asociaciones, etc.) aportan personas para que 
las bibliotecas escolares puedan estar abiertas por las tardes. Hay distintos 
tipos de acuerdos y situaciones, dependiendo del tamaño de las localidades 
y de la existencia de bibliotecas públicas. Muchas de ellas están empezando 
a trabajar en redes, de tal forma que cuando las bibliotecas escolares no 
tienen toda la documentación y todos los recursos que necesitan, lo solicitan 
de otras bibliotecas que sí tienen esos recursos para que se puedan utilizar e 
intercambiar.
- Las Comunidades Autónomas ofrecen mucha formación al profesorado con 
distintas modalidades y destinatarios:

· Presencial y a distancia.
· Para el personal responsable de la biblioteca escolar, pero también 

para el resto del profesorado, en este caso con contenidos técnicos y 
pedagógicos.

· Con frecuencia se utilizan publicaciones como guías u otro tipo de  
materiales.
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· Seguimiento, atención y apoyo a los equipos de los centros educativos a 
través de la formación en centros.

- Además, las Comunidades Autónomas promueven:
· La elaboración de la reglamentación. 
· Proyectos de fomento de la lectura y del desarrollo de la comprensión 

lectora en todas las áreas o materias.
· Ayuda fi nanciera y dotación de recursos materiales y humanos 

(reducción de horas lectivas y no lectivas para profesores responsables 
de las bibliotecas escolares).

· Puesta en marcha de redes con promoción de apoyos externos. 
· Aplicación de la gestión informatizada.

- Las Comunidades Autónomas elaboran publicaciones de ayuda y ponen 
en marcha páginas Web donde existen recursos y material de apoyo para el 
profesorado. Os quiero mostrar páginas de algunas Comunidades Autónomas: 

· ANDALUCÍA:
 www.juntadeandalucia.es/educacion/lecturaybiblioteca
· MÁLAGA:
 www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar
· CANARIAS:
 www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE
· CATALUÑA:
 www.xtec.net/innovacio/biblioteques/
· EXTREMADURA:
 bibliotecasescolares.educarex.es/
· GALICIA:
 www.edu.xunta.es/biblioteca/
· MADRID:
 www.educa.madrid.org/portal/web/Red_Regional_CPP/Bibliotecas
· NAVARRA:
 www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/

Para avanzar en el futuro 

Aunque desde 2005 existía un grupo de trabajo en el que participaban 
los técnicos responsables de las Comunidades Autónomas junto con 
responsables del Ministerio de Educación,  fue a partir de la publicación de 
la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas y de 
su desarrollo cuando se constituyó formalmente en el seno del Consejo de 
Cooperación Bibliotecaria la Comisión de Bibliotecas Escolares dependiente 
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de la Conferencia Sectorial de Educación. Sus funciones son las de asesorar y 
asistir a la Comisión General de Educación en los temas relacionados con las 
bibliotecas escolares y favorecer la cooperación con otros tipos de bibliotecas.

Actualmente disponen de una gran experiencia acumulada y una prolongada 
trayectoria de iniciativas. Además, existe un principio compartido en la 
Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares: fomentar la mejora de la biblioteca 
escolar como un recurso integrado en la actividad educativa. Se deben 
aprovechar los recursos disponibles para avanzar en un camino de cooperación 
entre las administraciones compartiendo la refl exión y las buenas prácticas.

Para seguir avanzando en un futuro se debe experimentar sobre:

- La creación y utilización de secciones documentales de cursos, temas, 
etc.

- El desarrollo de experiencias en relación a las prácticas de lectura y 
escritura. 

- La articulación de programas de utilización de los recursos de información 
en la organización y la dinámica del centro educativo. 

- El desarrollo de proyectos documentales integrados con proposiciones 
de utilización de recursos múltiples. 

- La creación de servicios de Bibliotecas Escolares para la atención y el 
apoyo a las familias. 

Es necesario colocar las iniciativas en su contexto, armonizar la oferta y la 
demanda existente en los centros y salvaguardar la autonomía de los centros 
educativos. Con estos principios, las Administraciones y las instituciones 
educativas debemos apoyar y realizar el seguimiento al desarrollo del proyecto 
de la biblioteca escolar que queremos, estableciendo continuamente nuevos 
retos.

Y recordemos que, para aproximarse al modelo explicitado al principio, son 
necesarios cambios sustantivos en la cultura de los centros, sobre todo en los 
relacionados con aspectos organizativos y metodológicos. 

Gracias por vuestra atención.

Algunas direcciones de referencia 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN:

 www.educacion.es/educacion/comunidades-autonomas/programas -cooperacion/plan-fomento-

lectura.html

 www.leer.es

INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS:

 www.ite.educacion.es/w3/recursos2/bibliotecas/
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BIBLIOTEQUES ESCOLARS A GIRONA: 
UN PROJECTE DE CIUTAT

Alícia Moreno Pulido

És diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de 
Barcelona. 
La seva carrera professional s’ha desenvolupat, principalment, a la biblioteca 
pública. Així, ha format part de l’equip de treball de la Biblioteca Pública El 
Carmel, de la Biblioteca Pública de Girona, de la Biblioteca de Catalunya, de 
diverses biblioteques especialitzades (com la del Col·legi d’Arquitectes, la de 
l’Escola del Vidre a Barcelona i la del Seminari de Girona). Actualment, i des 
de fa 3 anys, fa feina a la Biblioteca Ernest Lluch de l’Ajuntament de Girona. 

Així mateix, també té una estreta relació amb les biblioteques escolars. Per una 
banda, perquè ha treballat a la biblioteca d’un institut d’educació secundària 
i a la biblioteca d’un centre d’educació infantil i primària; i, per l’altra, perquè 
coordina els recursos educatius que l’Ajuntament de Girona ofereix a les 
biblioteques i el Grup d’Assessors de Biblioteques Escolars de Girona.
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BIBLIOTEQUES ESCOLARS A GIRONA:

UN PROJECTE DE CIUTAT

Alícia Moreno Pulido

L’experiència en biblioteques escolars a l’Ajuntament de Girona es remunta 
fi ns i tot abans de la creació del Servei Municipal de Biblioteques. El primer 
apropament a la biblioteca escolar es va dur a terme des del Servei Municipal 
d’Educació en forma de lots de llibres per dotar de fons les biblioteques escolars 
que ho demanessin. A partir del 1998, amb la creació del Servei Municipal de 
Biblioteques i la inauguració de la primera biblioteca municipal, neix també la 
voluntat de participar de forma activa en la vida de les biblioteques escolars 
dels centres educatius de Girona. Aquesta iniciativa es va manifestar en forma 
de recurs educatiu12 sota el nom de “promoció de biblioteques escolars”. Des 
d’aleshores fi ns ara, el suport a la biblioteca escolar, i a la promoció de la lectura 
en general, ha anat evolucionant i prenent diferents formes. A continuació us 
presentarem l’estat actual del projecte i quines són les perspectives de futur. 

En primer lloc, us facilitem algunes dades generals per tal de tenir clar quin és 
el nostre entorn d’actuació:

El servei municipal de biblioteques consta de quatre biblioteques municipals i 
s’està a l’espera de la construcció de la nova biblioteca provincial central urbana 
(de moment de titularitat estatal). Com a serveis d’extensió bibliotecària hi ha 
dos punts de lectura, una biblioteca escolar oberta al barri i, a l’època d’estiu, 
bibliopiscina i biblioplaça.

En total hi ha setanta-dos centres educatius a la ciutat, entre els públics i 
els privats, incloent-hi  les llars d’infants, els centres d’educació primària, 
d’educació secundària i d’educació especial, i les escoles d’adults.

12 Els equipaments de la ciutat que ho desitgin poden oferir una sèrie de recursos o activitats per 
als centres educatius de la ciutat. Entraria dins el concepte de “ciutats educadores”. Per consultar 
tota l’oferta de recursos educatius de la ciutat de Girona, consulteu el web de La Caseta de la 
Devesa: <http://www.girona.cat/caseta/> 
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Del total de centres educatius, nou participen en la “biblioteca escolar 
Puntedu”, dins els programes d’innovació educativa del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya13. 
El treball en biblioteques escolars té tres línies obertes que es complementen 
entre si: 
 Promoció de biblioteques escolars.
 Jornada de biblioteques escolars.
 Montfollet: biblioteca escolar oberta al barri.

PROMOCIÓ DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS

Com hem dit anteriorment, la promoció de biblioteques escolars és un recurs 
educatiu que s’ofereix a tots els centres amb la voluntat de ser una ajuda a 
les biblioteques escolars de la ciutat14. Actualment hi participen un total de 
vint-i-dos centres. 

Aquesta ajuda es materialitza, per una banda, en una dotació econòmica 
d’uns 250 € que poden ser invertits en fons o mobiliari per a la biblioteca del 
centre i, per l’altra, en un assessorament. 

L’assessorament el porten a terme persones que treballen a les biblioteques 
municipals de Girona i consisteix en un mínim de tres sessions a l’any (una 
per trimestre) per tal de poder fer un seguiment adequat del treball fet durant 
el curs. En aquestes visites, l’assessor resol tota mena de dubtes, que van des 
d’aspectes més tècnics com la catalogació o la senyalització dels documents, 
promoció i dinamització lectora, fi ns a qüestions purament pràctiques 
com quina llibreria té més material en alguna temàtica concreta. També és 
important la tasca de formació que realitza l’equip d’assessors. Sovint els 
docents no tenen la formació bibliotecària necessària per dur a terme la 
gestió de la biblioteca. Per tal de pal·liar mínimament aquestes mancances, el 
personal assessor realitza materials que posen a disposició de la comunitat, fa 
sessions de formació a la carta sobre aspectes en concret, a més de la jornada 
de biblioteques escolars, que explicarem en el següent punt. Si hem de fer un 
símil, podríem pensar en els assessors com a “bibliotecaris de capçalera”. 

L’assessor es designa en funció de la biblioteca municipal de referència del 
centre escolar. Això és així perquè creiem que és essencial el vincle que s’estableix 

13 Per a més informació, consulteu el web <http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques>.
14 A banda d’aquest recurs educatiu, des del servei de biblioteques municipals s’ofereixen tota una 
sèrie de recursos de promoció lectora. Vegeu l’annex 1.
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entre la biblioteca pública i la biblioteca escolar. A través dels assessors, els 
centres educatius tenen línia directa amb les biblioteques públiques i, a la 
inversa, aquest contacte i les sinergies que es creen van molt més enllà del que 
seria promoció de biblioteques escolars únicament.

Des de fa un temps, s’ha vist que tot el que implica la promoció de biblioteques 
escolars és molt més del que seria purament un recurs educatiu. L’any 2007 es 
va escriure la primera versió del Programa de biblioteques escolars des del Servei 
Municipal de Biblioteques amb la intenció de tenir la col·laboració del Servei 
Municipal d’Educació. No té cap mena de sentit engegar un projecte de forma 
unilateral: per tal de garantir l’èxit de l’acció cal fer-la, aquesta acció, de 
forma conjunta. Ara mateix s’està treballant en una nova versió del programa 
que aculli diferents propostes, amb la intenció de convertir-lo en un projecte 
d’acció municipal. 

JORNADA DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS

La Jornada de biblioteques escolars neix amb l’objectiu de ser un espai de 
coneixença i intercanvi entre els responsables de les biblioteques escolars de la 
ciutat. Des de la primera fi ns a la quarta edició hem anat aportant contingut 
a la jornada, que s’ha anat convertint en un espai de formació que tota la 
comunitat educativa espera amb moltes ganes. Cada any s’ha augmentat 
entre un 5% i un 10% el nombre d’assistents i el més important és que qui ha 
vingut per primer cop en la major part dels casos repeteix.

Cada edició treballem un aspecte en concret del món de les biblioteques: fi ns 
ara hem parlat de l’organització de la biblioteca, la formació d’usuaris i la 
promoció de la lectura. A partir de la temàtica en què volem incidir, triem un 
ponent especialitzat en la matèria per a la conferència inaugural. 

La segona part de la jornada consisteix en la realització d’uns tallers que poden 
estar relacionats amb el tema principal de la jornada o poden treballar altres 
aspectes però que, en tot cas, aniran en funció de les necessitats dels centres. 
Com que aquesta jornada es fa durant el segon trimestre, l’equip d’assessors 
ja ha fet les primeres visites als centres i, per tant, estan al dia de les necessitats 
de cada biblioteca escolar. L’objectiu principal dels tallers és, doncs, treballar 
aspectes molt pràctics que impliquin solucionar els problemes del dia a dia. 

Per tal de fomentar la participació dels centres, convidem tots els participants 
a presentar un pòster per explicar una bona pràctica que es realitza a la 
biblioteca escolar del seu centre. D’aquesta manera tothom pot veure què es 
fa a cada escola i, si vol, adaptar-ho a la seva realitat. A banda d’això, el centre 
que ho desitgi té micròfon obert per comunicar el que vulgui. En la segona 
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edició va sorgir la iniciativa de redactar un manifest per reivindicar el paper de 
la biblioteca escolar als centres educatius amb la intenció de presentar-ho a 
les diverses administracions. 

A aquesta trobada, hi estan convidats tots els centres educatius de la ciutat 
independentment de si formen part o no del recurs educatiu de promoció de 
biblioteques escolars. Volem fer especial atenció al fet de convidar, a banda dels 
responsables de les biblioteques escolars i la comissió de biblioteca, l’equip 
directiu. Creiem que és essencial que des de direcció creguin en el projecte de 
la biblioteca escolar com un projecte de centre i no un projecte d’uns quants 
mestres com acostuma a passar. Per aquest motiu hi ha d’haver representació 
d’algun membre de l’equip directiu per tal d’implicar i conscienciar tota la 
comunitat escolar. 

BIBLIOTECA ESCOLAR OBERTA AL BARRI: MONTFOLLET

Com hem dit anteriorment, des de l’Ajuntament de Girona s’ha donat 
importància a la funció de la biblioteca escolar dins els centres educatius. A 
banda del que seria tota l’oferta de recursos educatius exposats en els següents 
punts, era hora de fer un pas més i portar a terme un projecte que va més enllà 
del que seria purament el centre educatiu i obrir un espai de biblioteca escolar 
al barri en què es troba. Aquest projecte es va materialitzar el passat 2007 
amb el naixement de la biblioteca Montfollet.

Aquesta biblioteca escolar se situa en el CEIP Montfalgars, centre educatiu 
que es troba al barri de Santa Eugènia. Tant la direcció com la resta del 
claustre creien en la importància de la biblioteca escolar i hi havien treballat 
des de feia molt de temps (entre altres accions, participant en la promoció de 
biblioteques escolars i en el programa d’innovació educativa Puntedu). Les 
condicions físiques de l’escola feien possible ubicar la nova biblioteca escolar 
a l’antiga caseta del conserge, cosa que permetia l’accés des del pati sense 
necessitat de tenir obert tot el centre educatiu. El barri de Santa Eugènia 
havia rebut la subvenció del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya i la 
comissió encarregada de gestionar aquest ajut va veure la necessitat d’un altre 
espai de biblioteca al barri. La biblioteca municipal Salvador Allende no podia 
atendre tota la demanda relacionada amb les activitats escolars i les tasques 
d’estudi de l’alumnat del barri. Per tots aquests motius, es va decidir obrir la 
nova biblioteca escolar en aquest centre educatiu en concret.

En aquest projecte, hi participen diversos agents: en l’àmbit municipal es 
dediquen esforços des del Servei d’Educació de l’Ajuntament, des de Serveis 
Socials i, evidentment, des del Servei Municipal de Biblioteques. També hi ha 
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dedicació del mateix centre educatiu, tant des del punt de vista del personal 
docent com des del departament de la Generalitat de Catalunya, i fi nalment 
les entitats del barri: associacions de veïns i les AMPA dels centres educatius 
del barri. Des d’aquest marc d’intervenció tan complex, però a la vegada tan 
necessari per garantir l’èxit del projecte, es va fent feina. 

La biblioteca escolar Montfollet és un espai amb un aforament màxim de 36 
persones, disposa de quatre ordinadors per a consultes a Internet i un per 
a consulta del catàleg. Hi ha una persona contractada per obrir 21 hores 
setmanals fora de l’horari de classes. S’ofereixen els serveis de consulta i préstec, 
accés a les TIC i serveis de promoció de la lectura a la població infantil de 3 a 12 
anys, a les seves famílies i a les persones vinculades al món educatiu del barri. 
D’aquesta manera també es vol deixar clar que no és una biblioteca pública. 

Aquest projecte pilot es valora de forma molt positiva: les dades d’ús del 
servei justifi quen plenament l’existència de biblioteques escolars obertes al 
barri. Tant és així que hi ha altres centres educatius de la ciutat que han fet 
peticions formals per tal d’esdevenir biblioteques obertes en un futur proper. 
Actualment s’està treballant en l’avantprojecte de biblioteques escolars 
obertes al barri des dels diversos agents implicats.

CONCLUSIÓ

Som plenament conscients que en el territori català les biblioteques escolars 
són biblioteques “de segona” en comparació amb la resta de tipologies 
d’unitats d’informació. Fins que, des del govern català, els departaments 
d’educació i cultura no ho vegin com quelcom prioritari, les biblioteques 
escolars seran poca cosa més que magatzems de llibres com succeeix en la 
majoria de centres educatius catalans. Amb una mica de sort, si en el centre 
hi ha docents que creuen en el projecte, aquestes biblioteques funcionen més 
o menys, mancades de recursos però, això sí, sobrades de bones intencions. 
Però els projectes no únicament es nodreixen de bona voluntat; fa falta una 
inversió de recursos: la biblioteca escolar ha de ser una funció més del centre 
educatiu. 

Les administracions locals no poden assumir –ni han de fer-ho– totes les 
mancances que tenen les biblioteques escolars. La nostra proposta de treball 
és això mateix: una proposta. No és l’única, segurament es podria fer d’altres 
maneres i, evidentment, té moltes mancances. En tot cas, dia rere dia treballem 
per fer la nostra feina d’una forma millor.

Moltes gràcies.
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Annex

SELECCIÓ DELS RECURSOS EDUCATIUS DE PROMOCIÓ DE LA LECTURA 
OFERTS DES DE LES BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DE GIRONA

Destinataris Recurs educatiu
P2 - Escoles bressol públiques i privades
P3 – Segon cicle d’educació infantil 

Minicontes

P4 -  Segon cicle d’educació infantil Visita a les biblioteques municipals
P4 i P5 - Segon cicle d’educació infantil Maleta viatgera de la Cisa
1r curs d’educació primària Viatges de la Cisa
2n curs d’educació primària Bufalletres
3r i 4t curs d’educació primària Visita a les biblioteques municipals
3r i 4t curs d’educació primària El llibre màgic
5è i 6è curs d’educació primària Enreda’t amb la lectura
Educació primària Fem un punt de llibre - Concurs
ESO i batxillerat Visita a les biblioteques municipals

•Minicontes: Aquesta activitat pretén gestionar el possible primer contacte 
dels infants de la ciutat amb el món de les biblioteques i oferir un contacte 
màgic, lúdic, estimulant, que convidi i motivi l’infant i els seus pares a l’ús 
de la biblioteca i dels seus serveis. 
Minicontes consisteix en una petita visita a l’espai de la biblioteca i una 
explicació d’històries per als més menuts amb objectes, titelles i cançons, 
amb l’objectiu d’endinsar-los en els contes i fer-los-els més comprensibles, 
visuals i atraients. Finalment es proposa la realització d’una petita activitat 
entorn dels contes explicats. Els minicontes són una proposta que ja s’està 
fent actualment però amb la novetat que s’adreçarà a escoles bressol i 
cursos de P3 de la zona propera a cada biblioteca i s’incorporen en el marc 
del programa de recursos educatius. 

•La maleta viatgera de la Cisa: L’activitat proposa treballar el gaudi per la 
lectura i la música a partir de la maleta viatgera de la Cisa, que els alumnes 
podran emportar-se a casa durant el cap de setmana. Les maletes es 
confi guraran a partir de documents que siguin atractius i adequats a cada 
edat a qui es destina, i contindran els següents documents: tres o quatre 
contes o àlbums il·lustrats i un CD de música.
La maleta també contindrà el diari de la Cisa amb una carta de presentació 
de l’activitat i pàgines en blanc on es convida l’infant i els pares a anotar les 
seves vivències i experiències entorn de la maleta viatgera. 



Biblioteques escolars a Girona: un projecte de ciutat
Alícia Moreno Pulido

87

La fi nalitat d’aquest recurs educatiu és que l’alumne es pugui relacionar amb 
la lectura en un ambient lúdic que contagiï tota la família; que s’esdevingui 
una activitat familiar entorn de la maleta.

•Els viatges de la Cisa: Els viatges de la Cisa és una proposta que parteix 
de l’explicació del conte de la Cisa, creat per Subi i Anna Obiols i editat 
per l’Ajuntament de Girona, on s’explica les històries de la mascota de les 
biblioteques i les seves aventures per tot el món fi ns a arribar a la ciutat de 
Girona. Aquest llibre pretén donar a conèixer la mascota de les biblioteques 
i apropar-la als més petits. 
Els creadors d’aquest llibre visitaran les escoles i presentaran el llibre a 
través de la narració oral i la il·lustració en directe. A partir del conte es 
proposarà una activitat entorn del món de la lectura i la creació de contes, 
amb especial incidència en la il·lustració. 
En una segona sessió es rebrà la visita dels autors del llibre per tal de 
comentar els treballs realitzats per l’alumnat.

•En Bufalletres: Aquest és un recurs que té molt èxit i molt bona acceptació 
en els centres. Es tracta de treballar la lectura amb els nens i les nenes de 
cicle inicial d’educació primària a partir d’una activitat que combina la 
narració oral de contes, la lectura lliure i la plàstica. 

•El llibre màgic: Com a continuació d’En Bufalletres, es planteja un treball 
dins l’aula perquè els nens i nenes prenguin consciència de la importància i 
les possibilitats del llibre, fent de creadors de noves històries i nous llibres.

•Enreda’t amb la lectura: Enreda’t amb la lectura és una activitat que 
pretén treballar el foment de la lectura al cicle superior a través de la 
intervenció que fem des de la biblioteca pública a l’escola. La intervenció 
es materialitza amb la visita d’un narrador amb un sac ple de llibres amb 
l’objectiu de presentar-los i treballar-los amb els alumnes. El narrador 
explicarà algunes històries, d’altres les començarà però no les acabarà, o 
fi ns i tot es podrà buscar un fi nal més interessant per a alguna d’elles. En 
defi nitiva, es mantindrà un diàleg amb els nens i nenes entorn de la lectura. 
És una activitat per motivar i ajudar a mantenir l’hàbit lector. 

•Fem un punt de llibre: Concurs al qual es convoca especialment tots els 
centres d’educació primària de la ciutat. En aquest concurs, hi podran 
participar els alumnes dels centres d’educació primària amb la presentació 
d’un punt de llibre que hauran d’haver fet individualment. Cal decidir el 
centre d’interès per a la proposta del proper curs.
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BIBLIOTECA PÚBLICA-ESCOLA

Margalida Llabrés Abrines

És diplomada en Relacions Laborals i llicenciada en Documentació. 

Des de l’any 1993 treballa a la Biblioteca Municipal de Binissalem i s’encarrega 
de part de la dinamització cultural del municipi i del centre universitari. Ha 
organitzat i coordinat un gran ventall d’activitats i serveis que ofereix la 
Biblioteca de Binissalem al voltant de l’animació a la lectura per a infants, 
joves i adults; entre ells: el Programa Biblioteca Pública-Escola, l’Espai familiar 
“De la mà dels contes”, el Tast de llibres (tertúlia literària), “Lectura en veu 
alta”, la BiblioPiscina, el BiblioParc, el Concurs dels Superlectors, la Festa del 
Llibre, diferents contacontes i tallers, presentacions de llibres...
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BIBLIOTECA PÚBLICA-ESCOLA

Margalida Llabrés Abrines

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BINISSALEM

Fundada l’any 1982 la Biblioteca Municipal de Binissalem en l’actualitat 
forma part de la Xarxa de Biblioteques del Consell de Mallorca i de la Xarxa de 
Biblioteques Catalanes Associades a la Unesco.

Situació

La Biblioteca de Binissalem ha tingut la seva ubicació en diferents llocs del 
municipi. Actualment es troba dintre del Casal de Cultura Can Gelabert. Es 
tracta d’un casal del segle XVIII que fou reformat l’any 1999. En ell s’hi duen 
a terme tot tipus d’activitats culturals: Escola Municipal de Música, sala 
d’exposicions, tallers, conferències… La superfície que ocupa és d’uns 250 
metres quadrats. D’aquests, 200 són d’ús públic. La biblioteca disposa de 
doble accés des de l’exterior, des del carrer i també des del casal de cultura. 
Aquest últim accés ha ajudat a fomentar l’ús de la biblioteca ja que gran part 
de la gent que visita el Casal de Cultura acudeix també a la Biblioteca. Dintre 
de la biblioteca podem destacar diferents espais:

− Sala Infantil.
− Sala de Consulta, Referència i Préstec. També s’hi poden trobar les 

publicacions periòdiques i les principals novetats editorials. Servei 
d’Internet, audiovisuals i cd-rom. Aquesta és una sala polivalent. En el 
moment de la realització d’activitats s’adapta l’espai i s’utilitza per dur a 
terme: hores del conte, conferències, clubs de lectura…

− Sala d’estudi i Centre Universitari.
− Sala de Consulta d’obres de referència, on s’hi poden trobar tots els 

documents de les matèries: 1, 2, 3, 5, 6 i la col·lecció local.
− Magatzem.
− Sanitaris.
− Pati interior que compartim amb el Casal de Cultura.
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Com és?

La biblioteca té la seva pròpia personalitat. És una biblioteca plena de vida, 
dinàmica, divertida, acollidora, innovadora, vaivera i desbordant d’activitat 
però a la vegada tímida i modesta. No és cap sala d’estudi. Dividida en dos 
espais ben diferenciats: sala infantil i de consulta, on predomina el renou, i les 
sales de literatura i coneixements destinades als adults amb més silenci i on 
normalment tothom hi treballa de valent.

Cap on va?

El pla general de la Biblioteca s’orienta cap a oferir un servei millor i més 
adaptat a les necessitats dels usuaris, per aconseguir ser un servei d’informació, 
de formació i de lleure efi cient, i oferir un espai de convivència. Un dels seus 
objectius principals és continuar amb els propòsits educatius marcats.

Gràcies a la nostra incorporació a la Xarxa de Biblioteques Catalanes 
Associades a la UNESCO l’any 2002 hem començat a desenvolupar un treball 
conjunt per a aconseguir-ho. Actualment, som l’única biblioteca de les Illes 
que forma part d’aquest grup.

Què són el grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO i quina 
és la seva missió i objectius: Som les biblioteques que, convençudes de la 
nostra manera especial de fer feina i de no complir tan sols amb les funcions 
de conservació i transmissió de la informació, sinó també amb les funcions 
social i educadora, ajudam els nostres usuaris a formar part, col·lectivament i 
conscientment de la societat plural i solidària en què tothom es mereix viure.

Què oferim?

 Serveis bàsics. Els serveis bàsics que ofereix la biblioteca són:
• Consulta. Accés a la col·lecció documental formada per llibres, 
revistes, CD, vídeos, DVD… Cobreix totes les àrees temàtiques i es manté 
actualitzada i a disposició dels usuaris, que poden accedir lliurement als 
prestatges de les sales de lectura.
• Informació. Cada vegada és més important i no depèn tant de la 
col·lecció com de l’accés a fonts d’informació diverses (pàgines web, 
catàlegs externs, bases de dades…).
• Préstec. Els documents es poden endur a casa, tant en suport paper 
com en suport audiovisual. Es deixen tres documents en total (llibres, 
vídeos-DVD, CD, CD-ROM, revistes). Es poden fer renovacions i reserves 
per telèfon.
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• Préstec interbibliotecari. Els usuaris poden sol·licitar documents que es 
troben a altres biblioteques de la Xarxa del Consell de Mallorca. 
• Formació i visites. Visites concentrades per a escolars i adults per 
explicar com funciona la biblioteca. Atenció personalitzada per trobar 
allò que l’usuari necessita.
• Accés a Internet. La connexió de 5 ordinadors a la xarxa posa Internet 
a l’abast dels usuaris.
• Activitats culturals i promoció a la lectura. Presentacions de llibres, 
hora del conte, conferències, visites d’autor… Publicacions, fullets 
informatius, guies de lectura, novetats musicals, participació en les 
publicacions locals, en programes de ràdio...

 Serveis especials. La Biblioteca Municipal de Binissalem ofereix alguns 
serveis especials amb la fi nalitat de proporcionar un fàcil accés a la 
informació i a la lectura, i arribar a públics molt amplis. Alguns d’aquests 
serveis s’han fet amb la col·laboració de voluntaris.

 • Servei de BiblioParc. Servei que es realitza durant el mes de maig i la 
primera quinzena de juny. La fi nalitat d’aquest servei és que la biblioteca 
surti al carrer i faci arribar un caramull de llibres i històries fantàstiques 
als més petits i també als seus pares. Setmanalment es fa una selecció 
de llibres i revistes que es posen a disposició dels usuaris al parc de Can 
Gelabert. Cada dilluns a les 18.00h es realitza l’Hora del Conte.

 • Servei de BiblioPiscina. Servei que es realitza durant el mes de juliol 
amb la fi nalitat d’acostar la lectura als usuaris que gaudeixen del seu 
temps d’oci a l’aire lliure. Es fa una selecció setmanal de llibres i revistes 
i es traslladen a la Piscina Municipal de Can Arabí. Cada dilluns a les 
18.00h es realitza l’Hora del Conte (Contes passats per aigua).

 • Servei de Centre Universitari. Servei que es realitza en col·laboració amb 
la UIB i la UNED i que pretén ajudar els usuaris a tenir més a prop d’allà 
on viuen o treballen aquells documents que els ajudin a l’aprenentatge. 
Els centres universitaris de la UIB i la UNED, entre d’altres,  faciliten la 
informació sobre els estudis, les matriculacions, la consulta de textos, el 
servei de préstec, impressions… Cada any s’organitza, almenys, un curs 
amb crèdits de lliure confi guració.

 • Servei de bustiada. A través de correus electrònics, s’envia als usuaris 
de la biblioteca que ho desitgen informació sobre les activitats puntuals 
que s’hi realitzen (contacontes, tallers, tertúlies literàries, conferències, 
concurs llibre amagat…).
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 • Servei d’informació Local al Ciutadà. Des de la biblioteca s’editen 
els fulletons trimestrals d’informació cultural i de lleure que ofereix 
l’Ajuntament de Binissalem; a més, la biblioteca es considera un 
punt d’informació al ciutadà i a més es realitzen les inscripcions i els 
cobraments de la majoria de cursos que ofereixen les Àrees d’Educació i 
Cultura.

ELS CENTRES ESCOLARS I LA BIBLIOTECA PÚBLICA

Cooperar i compartir recursos

Com a bibliotecària, tan bon punt vaig començar a treballar a la Biblioteca 
Municipal de Binissalem vaig tenir clar que la biblioteca i l’escola havien de 
treballar en conjunt. Els centres educatius tenen les seves pròpies biblioteques 
escolars però generalment necessitarien una forta inversió econòmica i 
personal que, en el cas dels centres educatius de l’illa, moltes vegades no 
poden assumir. És per això que aquests centres educatius necessiten comptar 
amb la col·laboració d’altres entitats que els puguin ajudar a resoldre aquestes 
mancances, sense que això signifi qui una major inversió per part de les escoles.

En aquells moments al municipi de Binissalem hi havia 2 centres educatius 
però cap dels dos no oferia el servei de biblioteca als alumnes de forma 
habitual, tan sols utilitzaven la biblioteca en ocasions molt puntuals. És per 
això que vaig considerar importantíssim aquest pensament: “La lectura és un 
tàndem on pedalegem tots plegats escola, família i biblioteca” (Mercè Escardó 
i Caterina Valriu).

S’ha de tenir molt present que la biblioteca i les escoles comparteixen els 
mateixos infants i joves del municipi. Si hi ha una bona comunicació i relació 
entre la biblioteca i l’escola, ambdues s’enriqueixen ja que els nostres usuaris 
i els alumnes de l’escola en surten benefi ciats.

Punts positius de la relació entre la biblioteca i l’escola:
Benefi cis per a la Biblioteca:
− Una bona relació entre la biblioteca i l’escola ens permet millorar un dels 

principals objectius de la biblioteca de Binissalem, que és fomentar la 
tasca educativa, social i educadora de la biblioteca.

− La realització d’activitats durant l’horari escolar permet arribar a tots els 
infants i joves del municipi i donar-los a conèixer la biblioteca i els seus 
serveis. 
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− Les escoles en conjunt (alumnes, professorat, pares, mares i demés personal 
del centre) en ocasions tenen una participació activa a les activitats que 
organitza la biblioteca ja sigui com a usuaris o bé com a organitzadors 
(jornades d’interculturalitat, Sant Jordi, contacontes, tertúlies literàries, 
etc.)

− El fet de conèixer els principals temes d’interès que es treballaran durant 
el curs a cada col·legi ens permet organitzar tot un ventall d’activitats 
complementàries de les quals els col·legis es poden nodrir.

− Una bona coordinació amb el professorat ens permet conèixer quines són 
les lectures obligatòries que es realitzaran a cada cicle i així poder tenir 
diversos exemplars de cada títol per oferir-los en préstec als alumnes.

Benefi cis per a les escoles:
− Les escoles tenen una relació fl uida i natural amb la Biblioteca, compten 

amb ella com una eina més per a l’educació.
− A través del préstec especial les biblioteques d’aula veuen augmentat 

considerablement el nombre de documents que s’ofereixen als alumnes.
− A partir de temes puntuals que es treballen dins les aules, aquestes poden 

rebre suport de la biblioteca ja sigui de caire informatiu (guies de lectura, 
dossiers temàtics, reculls bibliogràfi cs...) o bé de documentació (préstec 
de lots de llibres o altres documents d’una matèria o autor concret).

− Explicació de contes, mensualment, a les aules d’educació infantil.
− Participació en la visita d’autors i il·lustradors.
− Col·laboració de la biblioteca en les revistes escolars.

En defi nitiva, la fi nalitat d’aquest projecte és aconseguir un major contacte i 
apropament dels alumnes, professors, pares i mares a la biblioteca i al món 
del llibre.

Com, a poc a poc, s’ha pogut fer realitat aquest projecte

Ja des d’un principi tant els mestres i els professors com el personal de la 
biblioteca tenien molt clar que la biblioteca no és tan sols un lloc per fer-hi 
els deures, i a partir d’aquí s’ha anat treballant per apropar el món del llibre a 
grans i petits, despertar el gust per la lectura i sobretot fomentar el concepte 
de: Lectura en llibertat. Això vol dir que cadascú ha d’esser autònom per elegir 
el que vol llegir i ha de llegir quan vol i amb total llibertat de fer-ho. Com a 
biblioteca, el nostre principal objectiu és fer gaudir de la lectura.



I Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears
29 i 30 d’octubre de 2009

96

Per iniciar aquesta tasca conjunta entre la biblioteca i l’escola per tal de dur a 
terme un projecte comú d’animació a la lectura han estat necessaris una bona 
relació amb els equips de professionals dels diferents centres educatius, unes 
propostes d’animació a la lectura atractives i viables, i molts d’anys de feina 
sense descans.

La relació establerta entre centres educatius i biblioteca és recíproca ja que 
per una part la biblioteca ofereix tot un ventall d’activitats d’animació a les 
escoles del municipi però els mestres i els professors acudeixen a la biblioteca 
per fer noves propostes, per avaluar alguna activitat o recurs, per sol·licitar la 
col·laboració per dur a terme algun projecte o activitat…

A partir d’aquí la Biblioteca Municipal, conjuntament amb l’escola, elabora 
un programa d’actuació cooperativa el principal objectiu del qual és fomentar 
la lectura. A continuació es detallen els objectius d’aquest programa que hem 
anomenat: “Programa Biblioteca Pública – Escola”.

PROGRAMA BIBLIOTECA PÚBLICA – ESCOLA

Aquest és un programa propi de la Biblioteca Municipal de Binissalem que 
posa a disposició dels centres educatius del municipi un grapat de serveis i 
activitats que tenen com a objectius principals:

• Acompanyar els infants i joves del municipi en el seu camí per aconseguir 
esser bons usuaris de la biblioteca (immunes a la bibliotecofòbia, que 
gosin entrar-hi sense por, que s’hi moguin amb comoditat, orientant-se 
correctament i que sàpiguen trobar-hi la informació que necessiten…).
• Ajudar els infants i joves a esdevenir bons lectors (capaços d’escollir, ells 
mateixos, llibres que els interessin i que els semblin atractius. 
• Despertar en ells el gust per la lectura en llibertat.

El programa es divideix en cinc eixos principals:

1. Activitats de dinamització lectora adreçades a l’Escoleta Municipal.

2. Activitats de dinamització lectora adreçades a educació infantil.

3. Activitats de dinamització lectora adreçades a educació primària.
a. Activitats per 1r cicle
b. Activitats per 2n cicle
c. Activitats per 3r cicle

4. Activitats de dinamització lectora adreçades a educació secundària.

5. Altres activitats que organitza la Biblioteca Municipal i en les quals 
també participen les escoles del municipi.
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Hi ha una sèrie d’activitats fi xes que es repeteixen cada any i altres activitats 
puntuals que van canviant. Cal dir que cada grup té un carnet de préstec especial. 
Amb aquest carnet es permet a cada curs disposar d’un lot indeterminat de 
llibres i altres materials. Aquest carnet és d’ús exclusiu per a cada grup.

Cada any es treballen des de la biblioteca diferents centres d’interès, tenint en 
compte les commemoracions anuals i els anys internacionals.

Per al curs 2008-2009 es varen treballar:
 octubre - novembre: El rei en Jaume.
 desembre: Contes de Nadal.
 gener - febrer: Contes de la Lluna i els estels (Any internacional de 

l’astronomia).
 març - abril: Contes de prínceps i princeses.
 maig - juny: Un panxó de riure.
Per al curs 2009-2010 tenim previst treballar:
 octubre – novembre: Contes de llops.
 desembre: Contes de Nadal.

gener: Mes de la Pau. Compartim un món de diferències (Any Internacional 
de la Diversitat Cultural).
febrer - març: La capseta dels poemes.
abril: Sant Jordi.
maig - juny: Padrins.

Temàtiques treballades els anys anteriors: Dalí, Andersen, Mozart, Fades, 
Nans i gegants, In love, óssos, el món del circ arriba a la biblioteca, Tintín...

1. Activitats de dinamització lectora adreçades a l’Escoleta Municipal

•Un cop cada mes es duu a terme un Contacontes. El primer trimestre el 
contacontes es realitza a l’Escoleta, i el 2n i 3r trimestres els infants acudeixen 
a la biblioteca a escoltar el conte. Els contes escollits treballen els diferents 
temes que s’han esmentat abans (conte: del Nadal, la Lluna i els estels, 
prínceps i princeses...).
•Préstec de lots de llibres a les aules. Les educadores trien els llibres que més 
els interessen per a les seves aules i la biblioteca els fa un préstec especial.
•Teatre infantil. S’ofereix durant el curs una representació teatral.
•Participació de la Biblioteca a l’Escola de Pares. Amb aportacions de 
documents, reculls i fi ns i tot realitzant xerrades puntuals.
•Espai familiar De la mà dels contes. Espai de trobada familiar en el qual es 
treballen, a través dels contes, les inquietuds que sorgeixen en l’educació dels 
infants.
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2. Activitats de dinamització lectora adreçades a educació infantil
•Un cop cada mes es realitza un Contacontes a totes les aules d’educació 
infantil dels diferents col·legis. Aquest contacontes el duu a terme el Pallasso 
Andreu. Els contes escollits treballaran els diferents temes que s’han esmentat 
abans. 
•De forma bimestral o trimestral la biblioteca fa un préstec d’un lot de 10 
llibres a les aules. A través d’aquest servei aconseguim ampliar periòdicament 
la biblioteca d’aula.
•Durant el curs escolar la biblioteca ofereix una o dues representacions de 
Teatre Infantil.
•Celebració de Commemoracions Internacionals (mes de la pau, dia del medi 
ambient, 2009 any de l’astronomia, any Dalí, Aniversari Tintín, Aniversari 
Quixot, Any Mozart…) a través de contacontes especials, concursos…
•Proposam a tots els grups visites didàctiques a la Biblioteca (Formació 
d’usuaris). A través del nostre personatge màgic, el ratolí Gelabert, els explicam 
de forma senzilla i divertida què és el que poden trobar a  la biblioteca, com 
han de fer-ho per tenir el carnet de préstec... 
•Edició de materials. Recull de contes «Aquest Nadal posa un llibre entre els 
regals». Amb aquesta publicació pretenem conscienciar els pares i les mares 
per tal que incloguin llibres entre els regals i ajudar-los a elegir els millors 
contes segons les edats dels infants, a través d’una selecció dels contes més 
llegits i més ben valorats per diferents professionals. Comptam amb l’ajut 
de la tècnica educativa de l’Ajuntament, de l’assessorament de llibreters i de 
bibliotecaris.
•Espai familiar De la mà dels contes.
•Contacontes i xerrades per a famílies. Al llarg de l’any es realitzen diferents 
contacontes o narracions de relats adreçades a pares i mares, i a més 
s’organitzen xerrades-col·loqui de temes d’interès actual.
•Curs de contacontes. Aquesta és una activitat adreçada a famílies, mestres, 
educadors i estudiants de magisteri, que realitzàrem fa una sèrie d’anys i que 
tingué molt bona acceptació. Va impartir el curs na Caterina Valriu Llinàs.

3. Activitats de dinamització lectora adreçades a educació primària

Activitats comunes per a tots els grups:
•De forma bimestral o trimestral la biblioteca fa un préstec d’un lot de 10 
llibres a les aules.
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•Concurs dels Superlectors. És el 5è any que es duu a terme aquest concurs. 
Els passat curs 2007-2008 participaren en aquesta activitat aproximadament 
250 alumnes i el nombre de lectures realitzades oscil·là entre les 2.500 i 3.000. 
El funcionament del concurs és el següent: La Biblioteca dissenya i publica un 
quadernet de lectures (Viatja amb la biblioteca al món dels contes), presentat 
pel ratolí Gelabert (personatge màgic de la biblioteca). Aquest quadernet es 
reparteix a tots els alumnes a principi de curs, i  hi poden anotar: les lectures 
dels llibres que la biblioteca deixa en préstec a la biblioteca d’aula, les lectures 
dels llibres que els alumnes tenen a casa i les lectures dels llibres que els 
alumnes agafen en préstec de la Biblioteca Municipal.
És necessari que els professors controlin una mica els quadernets per 
comprovar que realment els llibres que s’hi han anotat han estat llegits. Es 
demana també la col·laboració de les famílies ja que els llibres que es llegeixen 
a casa també s’hi poden anotar. Els quadernets s’entreguen a la biblioteca 
la primera setmana del mes de juny (acompanyats d’una llista amb el nom 
complet dels alumnes i el nombre de lectures realitzades, al costat), així el 
ratolí Gelabert pot comprovar quins han estat els infants més lectors.
Abans d’acabar el curs la biblioteca convida tots els grups que han participat 
en el concurs a gaudir de la Festa dels Superlectors. Aquesta festa es prepara 
al pati del Casal de Cultura de Can Gelabert un matí del mes de juny. Allà els 
infants descobreixen als cartells els seus noms i els ratolins que han obtingut 
segons les lectures que han realitzat durant el curs. El ratolí Gelabert prepara 
premis per als infants superlectors de cada curs i també per a la classe 
superlectora. Els mestres també són obsequiats amb un petit detall. Sense la 
seva tasca seria impossible realitzar aquesta activitat. Una vegada entregats 
els premis berenam tots junts i repartim un petit regalet per a cada un dels 
infants que han participat.
•Clubs de Lectura. Per tal que els alumnes dels col·legis del municipi puguin 
gaudir de la lectura conjunta d’almenys un llibre cada trimestre, sense que 
això ocasioni pràcticament despeses a les famílies, la biblioteca posa a 
disposició dels diferents grups lots de 35 exemplars d’un mateix títol, per tal 
que els alumnes puguin llegir-los dins l’aula. D’aquesta manera, els alumnes 
gaudeixen durant el curs de tres lectures a canvi d’aportar una quota de 3€, 
que la biblioteca destina a la compra d’aquests lots. Els lots adquirits van 
rotant per les aules dels col·legis i una vegada utilitzats retornen a la biblioteca 
per quedar-hi en dipòsit per al proper curs. Aquesta és una iniciativa que sorgí 
d’una mestra del municipi i que ha tingut molt bona acollida entre les famílies 
i els professors, ja que ha augmentat considerablement el nombre de lectures 
en grup que es fan a les aules i això no suposa gaire despesa per a ningú.
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•Guies de lectura. Per tal de complementar la lectura de llibres d’un autor o 
bé una matèria en concret, la biblioteca edita cada curs guies de lectura que 
es reparteixen entre l’alumnat.
•Visites d’autors i il·lustradors. Amb el suport de diferents editorials, de la 
Conselleria d’Educació i Cultura, i de la Institució de les Lletres Catalanes, 
cada any la biblioteca convida un autor o il·lustrador que ens visiti, amb 
l’objectiu d’apropar els joves lectors als escriptors i il·lustradors del panorama 
de les lletres catalanes. Alguns dels que ens han visitat al llarg d’aquests anys 
han estat: Mercè Escardó, Ricardo Alcántara, Miquel Rayó, Pere Morey, 
Eusèbia Rayó, Rosa Maria Colom, M.A. Deià, Anna Obiols, Pere Rosselló. 
A més, també ens han acompanyat alguns il·lustradors com són na Mercè 
Arànega i en Subi.
•Contacontes commemoratius i especials. Per commemorar el 800è aniversari 
de la mort del Rei en Jaume, la biblioteca oferí als alumnes de 1r i 2n de 
primària, “Vet aquí el Rei en Jaume”, un contacontes a càrrec de Caterina 
Valriu, organitzat amb l’objectiu de donar a conèixer la fi gura d’aquest 
emblemàtic personatge històric. En el transcurs del 3r trimestre, en el qual la 
biblioteca treballà el centre d’interès de contes i relats d’humor, oferirem als 
alumnes de 5è i 6è de primària el contacontes “Un panxó de riure”. 
•Lectura en veu alta. La lectora llegeix contes, petits relats, poemes... amb la 
fi nalitat que els alumnes aprenguin a escoltar, respectar i gaudir de la lectura 
d’una altra manera, descobrint a la vegada diferents tipus de literatura.
•BiblioJocs, BiblioGimcanes. A partir de les lectures realitzades, la biblioteca 
prepara jocs complementaris. Un cop realitzada la lectura, els alumnes es 
desplacen a la biblioteca per gaudir d’aquestes activitats, com per exemple: El 
mapa pirata d’en Mussa, El fi ll de Barba-rossa, El Bibliobingo de El pirata Garrapata 
i La volta al món en 60 minuts.
•Maletes Pedagògiques. A la Biblioteca Municipal de Binissalem actualment 
disposam de dues maletes pedagògiques diferents: La maleta pedagògica de 
la Pau i la maleta pedagògica de l’any europeu de persones amb discapacitats. 
L’any 2003, la Biblioteca, juntament amb el Grup de Biblioteques Catalanes 
Associades a la UNESCO, elaborà aquestes maletes constituïdes per diferents 
tipus de materials: llibres, publicacions periòdiques, CD, DVD, fulletons... i 
altres documents, tots ells basats en els temes de la pau i de les discapacitats. 
Dintre de les maletes pedagògiques, s’hi poden trobar una sèrie de materials 
i propostes per dur a terme dins l’aula amb els infants. Aquestes maletes es 
deixen en préstec a les aules per un període d’un mes. També es deixen en 
préstec a qualsevol usuari de la biblioteca, sobretot a famílies. Tenim previst 
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crear la maleta pedagògica de la natura i la maleta pedagògica dels poemes 
viatgers.
•Explorador de Biblioteques (formació d’usuaris). Es tracta d’un programa de 
formació d’usuaris per a alumnes d’educació primària, que té com a objectiu 
ensenyar a utilitzar correctament la biblioteca i els seus recursos. 
Característiques del programa:
Es duu a terme a través d’unes fi txes personalitzades que cada alumne ha 
d’anar omplint amb les indicacions del bibliotecari. Cada bloc de fi txes està 
pensat per a dos cursos; d’aquesta manera es poden treballar 5 fi txes al primer 
curs del cicle i les 5 següents, al segon curs.
Desenvolupament de l’activitat: 
Té una durada d’una hora i mitja. Es duu a terme dins la biblioteca, on es fa un 
recorregut i es desenvolupen les pràctiques. El professor pot seguir treballant 
el tema abans i després de la sessió. Una vegada que els alumnes han realitzat 
totes les fi txes se’ls entrega un diploma d’Exploradors de Biblioteca.
Els objectius són: 
 - Fer una introducció a les fonts d’informació.

- Familiaritzar els alumnes amb la biblioteca pública, amb els seus 
processos més bàsics i amb la feina de les persones que hi treballen.

 - Conèixer el sistema de classifi cació dels llibres i demés documents.
 - Introduir el concepte de CDU.
 - Localitzar documents dintre de la biblioteca.
 - Aprendre a consultar enciclopèdies.
 - Aprendre consultes bàsiques al catàleg informatitzat.
•Concurs de punts de llibre. Cada any, en el transcurs de la Festa del llibre, 
la biblioteca convoca un concurs de punts de llibre adreçat a infants, joves i 
adults. Enguany, per tal de commemorar l’any internacional de l’astronomia 
ha estat aquesta la temàtica escollida per al concurs.
•Concurs de poesia. En el curs que hem iniciat (2009-2010) es treballarà la 
poesia i s’ha convocat un Concurs de Poesia Infantil amb temàtica i extensió 
lliures, adreçat a alumnes d’educació primària i secundària. 
•Teatre Infantil. Durant cada curs escolar s’ofereixen, almenys, dues obres de 
teatre infantil que es duen a terme en horari escolar.
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4. Activitats de dinamització lectora adreçades a educació secundària

Aprofi tant el 800è aniversari del naixement del Rei en Jaume s’han organitzat 
tot un ventall d’activitats relacionades amb aquest personatge històric i de 
llegenda. 

Durant el curs 2008-2009 s’han duit a terme les següents activitats:
•Conferències. Na Caterina Valriu ens presenta el Rei en Jaume, un heroi 
històric, un heroi de llegenda a través d’un power point i de les seves peculiars 
narracions orals ens acostà al personatge del Rei en Jaume. 
•Per tal de complementar la xerrada cada grup assistent participà en la 
Passejada per Palma a càrrec de Tomàs Vibot. 
•Teatre. El grup de teatre binissalemer Xamo-Xamo preparà l’obra de teatre 
Sa quinta gran crònica que es representà en dues sessions diferents per tots els 
alumnes d’educació secundària dels centres educatius del municipi.
•Concursos. 
 - Concurs de Punts de llibre. Cada any, per celebrar Sant Jordi, la 

biblioteca convoca el concurs de punts de llibre. Enguany la temàtica ha 
estat l’astronomia.

 - Concurs d’auques històriques sobre la vida de Jaume I. Aprofi tant 
l’apropament a la fi gura del Rei en Jaume duita a terme des de la biblioteca 
a través de conferències, passejades, teatre... es convocà un concurs 
d’auques històriques sobre la vida del Rei en Jaume.

•Formació d’usuaris. S’ofereix la possibilitat de dur a terme almenys una visita 
guiada per a cada cicle educatiu. Les visites a educació secundària inclouen, a 
més de la presentació del fons de la biblioteca, normes d’ús i de préstec... la 
possibilitat de fer cerques al catàleg col·lectiu en línia.

5. Altres activitats que organitza la Biblioteca Municipal i en les quals també 
participen les escoles del municipi
•Festa del llibre. Cada any la biblioteca organitza un conjunt d’activitats 
lligades per un fi l conductor, per tal de celebrar Sant Jordi. Aquestes activitats 
es duen a terme el dissabte posterior al dia de Sant Jordi i s’adrecen a tot 
tipus de públic (infants, joves i adults). Tot en conjunt es duu a terme dins la 
Biblioteca Municipal i el Casal de Cultura de Can Gelabert. El 2010 el tema 
principal serà la poesia.
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•BiblioParc. Dilluns, dimarts i dijous de les 17.00 a les 19.00h. La Biblioteca 
ofereix el servei de BiblioParc al parc de Can Gelabert. Selecció de llibres, 
revistes, vídeos i CD per als més petits, a més de llibres i revistes per als adults. 
Tots aquests documents es poden consultar al parc i també es poden portar 
en préstec a casa. 
•BiblioPiscina. Durant el mes de juliol i de dilluns a dijous de 16.30 a 18.30h. 
La Biblioteca ofereix el servei de BiblioPiscina a la Piscina Municipal de Can 
Arabí. Selecció de llibres, revistes, vídeos i CD per als més petits a més de 
llibres i revistes per als adults. Tots aquests documents es poden consultar al 
parc i també es poden portar en préstec a casa. 

Moltes gràcies.
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BIBLIOTECA CAN TORRÓ

Margalida Plomer Martorell

Margalida Plomer, directora-gerent de la Fundació Biblioteca d’Alcúdia “Can 
Torró”, ens parlarà del “Programa Biblioteca Escola”, un programa de foment 
de la lectura, basat en diversos elements pedagògics, i que intenta involucrar 
tota la societat: infants, pares, mares, educadors i institucions.

PROGRAMA BIBLIOTECA ESCOLA (PBE)
Introducció
El Programa Biblioteca-Escola és un projecte integral de foment de la lectura 
que va néixer gràcies a la iniciativa de la Fundación Bertelsmann i l’Ajuntament 
d’Alcúdia, i que es desenvolupa  al municipi des de l’any 1999 fi ns a l’actualitat. 
A partir de l’any 2005, la Bertelsmann es va desvincular del programa, cosa que 
donà pas a un seguit de canvis. Actualment, el programa està subvencionat 
per l’Ajuntament d’Alcúdia i coordinat per la Fundació Biblioteca d’Alcúdia 
“Can Torró”, amb el suport i la supervisió de l’àrea d’educació.

Aquest programa implica tots els centres educatius del municipi (cinc escoles 
de primària, dues de secundària i una escoleta municipal), la biblioteca Can 
Torró i l’àrea d’educació de l’Ajuntament d’Alcúdia. 
Dins cada un d’aquests espais es desenvolupa el programa, que implica 
mestres, bibliotecaris, tècnics municipals, gent del municipi... L’any passat 
varen participar al programa uns 2.300 alumnes de les escoles d’Alcúdia, sens 
comptabilitzar-hi els participants de les activitats obertes a tothom. I cada 
alumne realitza com a mínim una activitat del PBE cada trimestre.

Objectius

 Fomentar l’hàbit lector entre els infants i els joves d’Alcúdia.

 Consolidar una estructura local de coordinació entre les institucions, 
que permeti un desenvolupament de la política cultural municipal.

 Potenciar la biblioteca com un entorn de formació, informació i oci 
cultural de referència a la població.
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Cada un d’aquests objectius es desenvolupen en tres eixos centrals:
· El treball multidisciplinari.
· La interrelació d’activitats.
· La lectura com a opció d’aprenentatge i oci.

Desenvolupament

Les activitats del PBE es realitzen de setembre a juny, mentre la resta de mesos 
(juliol i agost) es dediquen a tasques de coordinació, elaboració de projectes, 
preparació del material, avaluació, etc. Per a la realització de les activitats 
hi ha un animador-coordinador, tot i que en moments puntuals també es 
contracta personal extern.

El programa compta amb una mascota que és na Magblau,  present a totes les 
activitats, sobretot a les adreçades als més petits.

Recursos

- Dinamitzador del programa (Magblau): que dedica 30 hores setmanals a 
l’execució de PBE.

- Fitxes pedagògiques: fi txes de suport per als professors, on hi ha diverses 
activitats vinculades a llibres.

- Baguls: cada curs té un bagul de fusta amb llibres per a poder llegir a l’aula 
o emportar-se a casa.

- Suport bibliogràfi c: servei de referència bibliogràfi ca per als professors.

Magblau

Na Magblau és el personatge que interactua directament amb els infants de 
les escoles que participen al Programa. Desenvolupa el paper d’un personatge 
que viu al país dels llibres i fa transportar els alumnes a un món on el poder de 
la màgia de la lectura els desperta la imaginació i la creativitat. El seu principal 
objectiu és acostar la lectura als més petits en participar a les activitats de les 
escoles, la biblioteca i el municipi.

Elements de control

Un tret diferenciador del PBE és el gran control i l’avaluació que es fa de cada 
actuació concreta, amb el propòsit de millorar i adaptar el programa a les 
necessitats dels usuaris. Els elements són els següents:
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-  Mestre referent: cada escola té un mestre encarregat de coordinar el programa 
dins la seva escola, i de transmetre els acords presos a les reunions.

- Comissió de PBE: amb representants tècnics i polítics de l’àrea d’educació i 
de la Biblioteca.

- Comissió municipal de seguiment: formada per un mestre de cada escola, la 
tècnica de l’àrea d’educació, la directora de la Biblioteca i la coordinadora 
del programa.

- Enquestes i fulls de valoració de cada activitat: cada activitat és avaluada 
pels mestres i per la persona que la realitza, així s’obtenen resultats a través 
de dues vies.

- Entrevistes amb el professorat.

Activitats

Les activitats són moltes i diverses, a més s’intenta que s’adaptin als interessos 
dels alumnes i del professorat. Com ja hem dit abans, cada escolar com a 
mínim pren part durant l’any en tres activitats del PBE. Algunes de les activitats 
cícliques són:
- Matins de faula: na Magblau realitza una activitat temàtica a cada curs 

(teatre).

- Fitxes pedagògiques: activitats basades en un llibre i amb uns objectius 
concrets de foment de la lectura.

- Visites a la biblioteca: cada curs ve una vegada  a visitar la biblioteca. Les 
visites i posteriors activitats estan diferenciades per cada curs.

- Tardes de faula: contacontes que es fan el dijous capvespre a la biblioteca.

- Concurs LE@, lectors actius: concurs de relat.

- Marató de contes.

- La meva ciutat en un joc: gimcana literària per als alumnes de secundària

- Nit màgica: un vespre màgic, on participen els alumnes de sisè, i mentre 
sopen, reben la visita d’alguns personatges literaris.

- Nits temàtiques.

- Exposicions.

- Senalla de contes.
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Conclusió

El PBE vol ser un programa lúdic, però amb un elevat caire educatiu, on els 
valors i el foment de la lectura en són la base; tot i això, és un programa viu, 
que evoluciona a mesura que ho fan la societat i els interessos dels usuaris. 
Però la clau de l’èxit radica en l’estreta col·laboració de totes les escoles amb 
la biblioteca i la sensibilització dels polítics vers el programa.
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BIBLIOTECA ESCOLAR DIGITAL

Sònia Capellà i Soler

Sònia Capellà és llicenciada en Documentació, fa feina al Servei de Biblioteca i 
Documentació de la Universitat de les Illes Balears. Ens parlarà de la biblioteca 
digital escolar, com un portal fi able i accessible.

És important remarcar la necessitat de la creació, del foment i de la utilització 
de biblioteques escolars digitals; s’han de complementar amb les biblioteques 
escolars ja que ambdues són recursos al servei del projecte educatiu del 
centre. No s’han d’abandonar els recursos de sempre, sinó incorporar-ne 
de nous sense ser grans magatzems d’informació ni biblioteques digitals 
especialitzades, les quals ja existeixen.

Des de la seva web, la biblioteca pot fer arribar una informació organitzada 
d’una manera més ràpida, que indiqui recursos fi ables en línia. Així es facilita 
l’accés a la informació i al coneixement, i s’ajuda els alumnes, ja des de petits, a 
la seva formació i aprenentatge. A més poden potenciar el foment de la lectura.

Alguns dels models que hi ha per Internet, encara que amb el nom de Biblioteca 
escolar digital, en realitat són una compilació de recursos informatius, lectures 
en línia i materials didàctics. A vegades els termes no són clars i es barregen. 
Sense entrar gaire en aquestes distincions vull anomenar-ne unes quantes, 
com la Tumblebooks, la Biblioteca Digital Infantil-Juvenil José Martí de Cuba 
<http://bdigital.bnjm.cu/infantil>, Store Place, etc. Algunes comunitats 
autònomes ja han creat les seves pròpies biblioteques escolars digitals, com 
Andalusia, Astúries o Galícia.

Vull destacar la que es considera la primera biblioteca digital escolar 
d’Espanya, que és la de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, amb 
el Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas, CITA <http://www.
bibliotecaescolardigital.es>. Va néixer el 2008 i es basa en un estàndard per 
facilitar la descripció i la recuperació de la informació, IEEE Standard for 
Learning Object Metadata (LOM), amb quatre tipus de cerca senzilla, virtual, 
textual i avançada. És de lliure accés i també hi ha l’opció per a registrar-s’hi. 
A més, està adaptada a les necessitats de diferents perfi ls d’usuaris: educació 
infantil, primària i batxillerat.
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Per altra banda, qualsevol biblioteca escolar, amb mínims costos, pot crear-ne 
una de digital. Com hauria de ser? Hi ha diferents propostes que destaquen que 
s’ha de ser selectiu i que, a més, millor si la mateixa biblioteca va confi gurant 
el seu propi “magatzem” d’informació sobre matèries d’especial interès. Hi 
ha molts de recursos com per exemple: Greenstone, LibraryThing, Mediawiki, 
Microsoft reader, Mobipocket, Google books, Shelfari, etc., que poden ajudar 
a crear-la, molts d’ells són gratuïts.

És important una bona organització, una selecció de la informació (ni soroll 
documental ni silenci), actualitzacions i millores, assequibilitat, tenir present 
els diferents perfi ls i els estàndards <com www3c>, entre altres aspectes.

Per tant, malgrat la manca de pressupost, els problemes informàtics i l’excés 
d’informació que hi ha a la xarxa, una biblioteca escolar (o un conjunt d’elles) 
pot crear una biblioteca digital atractiva, fi able, de ràpida accessibilitat, 
complementària de la biblioteca i útil per als seus usuaris i per a la seva 
formació, sense caure ni en l’excés ni en la manca d’informació, encara que 
comporta molta de feina. 
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CURTMETRATGE PER FAT I FAT

Teresa Caimari Salaet

José Juan Guijarro Braña

Teresa Caimari és llicenciada en fi lologia catalana i José Juan Guijarro és 
llicenciat en fi lologia hispànica. Tots dos desenvolupen la seva activitat docent 
des de fa anys a l’IES Son Pacs de Palma.

Ens mostraran uns dels seus projectes més creatius que duen a terme amb 
alumnes de 1r cicle d’ESO de l’IES Son Pacs. Ens contaran una història que 
critica l’ús abusiu de les consoles i els videojocs, i l’abandonament de la 
lectura; i apostaran per la màgia dels llibres en forma de curtmetratge.

El seu projecte està inclòs en el programa Mochila Audiovisual, amb el suport 
de la Plataforma Audiovisual de la UNESCO. Fins a la data de la seva edició, 
ha estat el curtmetratge escolar més premiat de la història del cinema balear, 
amb els següents guardons:
− Primer premi del XX edició del Festival Internacional de cine Cinema Jove de 

València.
− Primer premi als alumnes a la XXVIII edició del Premis Baldiri Reixac 2006.
− Primer premi a la millor direcció per a Teresa Caimari i José Juan Guijarro, 

a la XI edició de Gaztebideo 2006, al festival amateur de vídeo juvenil de 
Vitoria-Gasteiz.

− Primer premi del públic al II Festival de cinema en valencià.
− Menció especial al VI certamen de Curtmetratges de fi cció en català del 

Govern de les Illes Balears.
− Menció especial a la millor realització, categoria C – fi ns a 14 anys “Per la 

imaginació i la fantasia a l’hora de elaborar el món dels contes infantils”, 
al III Festival Iberoamericano de cortos, imágenes jovenes en la diversidad 
cultural, Argentina 2006.
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Crèdits del curtmetratge:

Interpretada per: Patrícia Díaz, Carlos Ibarra, Margalida Morey, Martí 
Martorell, Jaume Planas, Inés Bardi, Toni Calero, Joan Mas, Fran Paton, Maria 
del Mar Lladó, Miquel Forteza, Stefania Perelló, Marta Verd, Jessica Obando, 
Marta Guijarro, Cristina Pradillo, Javier Guijarro, Juan Pablo Pradillo, Irene 
Cañabate i Carmen Cañabate.

Vestuari: Aurora Braña i Lola Álvarez.

Atrezzo: Tino Franco i Jaume Perelló.

Disseny digital: Andrés Suárez.

Direcció: José Juan Guijarro, Teresa Caimari i Pau Palmer.

Producció: SON PACS PRODUCTIONS, IES Son Pacs i Centre de Professors 
de Palma. Amb el suport de la Direcció General d’Innovació i Formació del 
Professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes 
Balears. 

Col·lecció EL SOMNI BLAU

DL. PM 2144-2007 (Versió en català i subtitulada al castellà)

Durada: 17’ 10’’

Enllaç: <http://www.youtube.com/ICEUIB#p/a/u/2/oj24MoKTQSU>
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10 TEBEOS IMPRESCINDIBLES PER FOMENTAR L’HÀBIT LECTOR

Joan Miquel Morey Palou

Pare amant de la lectura, llibreter i responsable de la llibreria Norma Còmics, 
i director de la Fireta de llibres i tebeos vells i de la Fira Còmic Nostrum. És, també, 
responsable de la xarxa informativa Biblioteques i Còmic, i coordinador de 
l’Associació d’Amics i Víctimes del Còmic.

La lectura és un hàbit i, per natura psicològica, necessita la repetició d’un 
comportament defi nit: la lectura d’obres que ens interessin. L’hàbit necessita 
repetir i repetir un comportament fi ns a integrar-lo en el ventall dels nostres 
hàbits i valors.

El còmic connecta molt bé amb un gran nombre de joves i té el potencial de 
seguir augmentant lectors, dia rere dia.

Quan parlam de guanyar lectors amb el còmic, a vegades, hem de deixar de 
banda el nostre fet idiomàtic propi: el català. No abunden les obres en còmic 
en català i si hem de promocionar el fet lector, a curt termini, un bon grapat 
de tebeos en llengua castellana ens ajudaran a connectar millor amb els joves.

Els segments d’edat són, com sabeu, relatius. Hi ha joves o infants amb prou comprensió 
lectora com per gaudir-ne en edats anteriors a les preestablertes i hi ha obres de les quals 
podrem gaudir per vida. A continuació ullarem una sèrie de tebeos provocadors 
de continuïtat lectora, distribuïts per edats. Deman que no se senti ferit cap 
bibliotecari per no incloure amb els títols de les obres els autors, l’editor ni 
l’any d’edició. 

De 9 a 12 anys (franja d’edat idònia per a la introducció d’aquestes obres)

− Mortadelo: tot i que sembli un tòpic, l’humor funciona... i l’estructura 
narrativa d’Ibáñez, amb 3 gags per pàgina, convida a continuar llegint i 
rellegint.

− Bone: fantasia èpica, humor i personatges psicològicament molt ben 
defi nits. 

− Detectiu Conan: un homenatge a Conan Doyle que recupera tot un gènere 
per als petits de la casa. Casos resolts amb la intel·ligència del protagonista, 
sense varetes màgiques.



I Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Balears
29 i 30 d’octubre de 2009

116

− Doraemon: humor, aventures i amistat.

− Capitán Bíceps: humor blanc de superherois simpàtics i despistats.

De 12 a 16 anys (franja d’edat idònia per a la introducció d’aquestes obres)

− Love Hina (manga): romanticisme juvenil per a les lectores.

− Naruto i Bleach (manga): aventura, humor, esforç i creixement, Ninjas i 
samurais.

− Marvels: superherois, els nous mites... sens dubte, és la interacció i les 
motivacions dels personatges allò que converteix sèries com aquesta en 
entreteniment de qualitat.

− X Men: Magneto: superherois, marca registrada.

− Aya de Youpogón: una mirada a l’Àfrica quotidiana, sense guerra ni fam. 
També existeix!

− El prolongado sueño del Sr. T: un viatge fascinant a l’interior... de 
l’inconscient. D’en Max. 

− Arrugas: una sensible passejada amb l’alzheimer i la solitud. 

− Adolf: la història dels tres Adolf. Obra mestra, a tots els nivells, del pare del 
manga, Osamu Tezuka.

De 14 a 16 anys (franja d’edat idònia per a la introducció d’aquestes obres)

− Gorazde: reportatge periodístic de la darrera guerra a Europa.

− 36-39: Mals temps... Una mirada coral dels ciutadans enfront al desastre 
civil de la nostra guerra.

− El arte de volar. L’art d’aprendre... De créixer com a persones. Panoràmica 
humana des dels anys de la república fi ns als noranta. 

− Les serps cegues: gènere negre que succeeix entre Barcelona i Manhattan 
l’any 38, i que serveix per fer una crítica a l’esquerra des de l’esquerra. 
Premio Nacional de Cómic 2009, del dibuixant mallorquí Tomeu Seguí i 
del guionista Felipe H. Cava.

No puc evitar esmentar dos esdeveniments dels quals som responsable, i que 
són grans promotors dels índexs de lectura: la Fireta de llibres i tebeos vells i la Fira 
Còmic Nostrum. Són festes per a la lectura amb propostes lúdiques i culturals 
per a tota la família.
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DE LA MÀ DELS CONTES, UN ESPAI FAMILIAR

Àngela Santos Mairata 
Margalida Llabrés Abrines

N’Àngela Santos és mare i contadora de contes. És llicenciada en Pedagogia 
i actualment coordinadora de l’Escoleta Municipal de Binissalem BINIPETIT. 
Des dels seus inicis, és membre de l’equip de treball de l’Espai Familiar De la mà 
dels contes, ha participat a diferents seminaris, cursos i jornades relacionats 
amb literatura infantil i ha organitzat en diverses ocasions actuacions entorn 
al llibre i la lectura.
Na Margalida Llabrés és mare bibliotecària. Llicenciada en documentació i 
des de fa 16 anys responsable de la Biblioteca Municipal de Binissalem. La 
seva formació s’ha enriquit amb l’assistència a diferents cursos, seminaris, 
jornades i congressos relacionats amb el món de les biblioteques, el llibre i 
la lectura, i amb els coneixements que li han aportat altres bibliotecaris 
profundament sensibilitzats amb la mateixa tasca, entre ells, els bibliotecaris 
del Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO, del qual la 
Biblioteca de Binissalem forma part.

De la mà dels contes es començà a dur a terme l’any 2005 a la Biblioteca 
Municipal de Binissalem, després de conèixer el projecte de La Taula Camilla 
de la Biblioteca Infantil i Juvenil de Can Butjosa (Parets del Vallès).

Des de la nostra petita biblioteca intentam, amb aquest espai familiar, 
transmetre a famílies i educadors la importància que tenen els contes com a 
vincles afectius, com a instruments de comunicació i com a recursos educatius.

De la mà dels contes és un espai de trobada que permet a tota la família 
compartir una estona plegats per treballar, a través dels contes, les inquietuds 
que sorgeixen en l’educació dels infants.

Els objectius que es pretenen amb aquesta activitat són: 

Generals: 
− Crear un espai de trobada entre famílies amb infants d’edats semblants.

Específi cs:
− Apropament de la biblioteca a les famílies.
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− Transmetre el plaer per la lectura.
− Donar suport a les famílies en la seva tasca educativa.
− Compartir experiències.

Aquesta activitat va adreçada a famílies que tenen algun infant d’entre 2 i 
6 anys. La periodicitat d’aquesta activitat és mensual. Es duen a terme sis 
sessions de dues hores, un dissabte cada mes, a les 11.00 del matí.

Els temes que s’hi tracten parteixen dels interessos que ens comuniquen les 
famílies participants. Així, fi ns ara, s’han tractat temes com: l’autoestima, els 
hàbits, la gelosia, les pors, la sobreprotecció, l’arribada d’un germà, els valors, 
els límits...

Per poder dur a terme aquest projecte intervenen un grup de professionals 
format per: una psicòloga, una pedagoga, una psicopedagoga, bibliotecàries 
i diferents voluntaris.

Descripció de l’activitat

L’activitat s’estructura en tres parts.

1. Inici. Conjuntament amb els pares, mares i infants, iniciam l’activitat 
explicant un conte que ens ha deixat preparat el ratolí Gelabert (en Gelabert 
és el personatge màgic de la nostra biblioteca i és un recurs important que ens 
serveix per apropar els contes als infants). Aquest conte ens introdueix en el 
tema de la sessió.
Per tal de fer-ho més atractiu, intentam emprar diferents tècniques per 
explicar els contes (teatre de titelles, putxinel·lis, kamishibai, i també a través 
d’audiovisuals).

2. Desenvolupament. A l’espai central de la sessió es diferencien dos grups de 
treball, el de les famílies i el dels infants. 

- El grup dels infants es queden a la secció infantil de la biblioteca, atesos per 
personal i voluntaris (llegint contes i realitzant diferents activitats lúdiques 
i plàstiques relacionades amb el conte escoltat a l’inici de la sessió, per tal 
de reforçar el tema tractat).

- El grup de les famílies. És un moment de refl exió en el qual els pares i les 
mares, en un altre espai de la biblioteca, comparteixen una dinàmica 
(diferent per cada sessió) proposada i conduïda pels diferents professionals 
que intervenen. Després, i acompanyats per un cafè i una pasta, conversen, 
comparteixen experiències, es donen alternatives, es resolen dubtes... sempre 
dins un ambient distès i familiar. Abans d’acabar es reparteix una guia de 
lectura on les famílies poden trobar una llista de documents referits al tema.
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3. Cloenda. I per acabar, què millor que un altre conte! Un cop més, tots 
plegats, ens disposam a escoltar una història divertida i atractiva que no té res 
a veure amb el tema treballat a la sessió.
I perquè l’activitat no acabi aquí, al fi nal de cada sessió les famílies poden fer 
ús d’un racó de contes i manuals seleccionats sobre el tema tractat. Aquests 
documents poden endur-se’ls en préstec per llegir a casa i d’alguna forma 
continuar el treball iniciat dins la biblioteca.

A la darrera sessió, per acomiadar-nos preparam una festeta per al grup dels 
infants on no falten els jocs i les llaminadures. Per la seva part, el grup de 
famílies, una vegada acabada la sessió, emplenen un breu full d’avaluació que 
ens ajuda a millorar el nostre treball.

Pensàrem que la millor manera d’acomiadar-nos era un regal. I quin millor 
regal que un conte? Així cada família se’n duu a casa un conte dels que han 
escoltat durant aquesta experiència que hem compartit plegats.

I com a punt fi nal volem compartir amb tots vosaltres unes paraules que per 
a nosaltres són molt especials:

Els contes ens ajuden a crear camins interiors, que ens permeten descobrir-nos 
a nosaltres mateixos i el món que ens envolta, obrint aquests “ulls de dintre” 
sense els quals seríem cecs.                               Mercè Escardó i Bas
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AVALUACIÓ DE LES JORNADES
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Amb la fi nalitat de tenir informació més completa sobre el desenvolupament 
de les Jornades, es va demanar als assistents que aportassin l’opinió sobre els 
següents aspectes i els valorassin entre les següents puntuacions: d’1 (mínim) 
a 6 (màxim).

I JORNADES DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS 
DE LES ILLES BALEARS

29 i 30 d’octubre de 2009
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Tots els assistents reberen un qüestionari d’avaluació de les jornades. El 
nombre de persones que va emplenar el qüestionari va ser de 112. En el 
següent quadre es descriuen les notes mitjanes que es varen obtenir per cada 
una de les preguntes realitzades.

Pregunta 1. Respecte al meu àmbit professional, els continguts desenvolupats 
en aquesta activitat m’han resultat:

Valoració entre 1 – 3 Valoració entre 4 – 6

Profi tosos 13,9 % 86,1 %

Pregunta 2. Expressa quina ha estat la qualitat de les ponències:

Valoració entre 1 – 3 Valoració entre 4 – 6

18,76 % 81,24 %

Pregunta 3. Aquesta activitat m’ha servit per millorar:

Valoració entre 1 – 3 Valoració entre 4 – 6

 Els meus coneixements 20,5 % 79,5 % 

La meva actitud 19,2 % 80,8 %

La meva metodologia 28,2 % 71,8 %

La competència docent 25,1 % 74,9 %

Pregunta 4. La meva opinió sobre el desenvolupament d’aquesta activitat ha 
estat, quant a:

Valoració entre 1 – 3 Valoració entre 4 – 6

Presentació/motivació  21,1 % 78,9 % 

Metodologia 27,9 % 72,1 %

Temporalització 38,8 % 61,2 %

Organització 19,3 % 80,7 %
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Resum de les observacions dels assistents expressades en els qüestionaris de 
les jornades:

Entre els comentaris que els assistents ens han fet arribar a l’organització 
de les Jornades cal destacar que es va aplaudir la iniciativa d’haver celebrat 
les primeres jornades, la qualitat del programa i de les ponències; es va 
constatar l’interès creixent i col·lectiu per les biblioteques escolars, agraint 
als organitzadors l’oportunitat de la posada en comú de les necessitats i la 
problemàtica amb què s’enfronten els docents, dia a dia, en l’organització i 
dinamització de les biblioteques escolars. 

Es va proposar que es reconegui la fi gura del bibliotecari dins el centre per tal 
de reforçar l’hàbit lector i la comprensió lectora, i que es fes una important 
aposta en la formació específi ca dels docents en biblioteca escolar i foment de 
la lectura. A més, es va sol·licitar l’ampliació de l’oferta formativa en relació a 
gestió i organització de la biblioteca escolar, i en dinamització lectora. 

Es va manifestar el desig que les intervencions de les ponències de caire més 
pràctic disposassin de més temps. Alguns també varen trobar a faltar que hi 
hagués un espai per al debat (una taula rodona o alguna activitat similar).

Alguns docents insistiren que la informació i els recursos que ofereix la 
Conselleria d’Educació i Cultura en matèria de lectura es presenten a la 
comunitat educativa de manera molt dispersa, i que la comunicació amb els 
centres no és senzilla perquè sovint la informació no arriba a qui la necessita. 

Existiren queixes en relació a les videoconferències de Menorca i Eivissa, ja que 
es presentaren problemes que no permeteren seguir les jornades amb sufi cient 
qualitat i en determinats moments va ser incòmode i poc apte per afavorir la 
comunicació.

També es varen fer observacions sobre el possible establiment de xarxes 
de cooperació amb altres serveis bibliotecaris, sobretot en una situació 
insular com la nostra, per a l’aprofi tament de recursos, l’assessorament i la 
col·laboració; com per exemple, les relacions amb les biblioteques públiques i 
municipals; remarcant que aquestes actuacions ja es duen a terme en moltes 
altres comunitats.
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CARTELL I TRÍPTIC DE LES JORNADES
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FOTOGRAFIES DE LES JORNADES
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Sr. Pere Joan Martorell i Sr. Lluís Ballester

Sra. Mercè Escardó i Bas
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Sr. Jaume Centelles Pastor

Sr. Jaume Parets Calafell
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Sra. Carolina Guayta Garrido

Sra. Purifi cación Llaquet Baldellou
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Sra. Alícia Moreno Pulido

Sra. Margalida Llabrés Abrines
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Sr. José Juan Guijarro, Sra. Teresa Caimari, Sra. Sònia Capellà, Sra. Margalida 
Plomer i Sra. Marga Cloquell.

Sr. Salvador Bastida, Sra. Àngels Santos, Sra. Margalida Llabrés i Sr. Joan 
Miquel Morey.










