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Actualment de manera majoritària 

• La biblioteca esdevé un espai marginal dins l'escola.

• La biblioteca escolar està desaprofitada.

Què provoca aquesta situació ? 



Tres elements distorsionadors 

1. El concepte i les funcions que el professorat atribueix a la biblioteca escolar.

2. L'estructura actual de l'ensenyament.

3. El pressupost : no hi ha diners per a la biblioteca escolar.

Quin futur ens espera. Com podem avançar ? 



1r - El concepte i les funcions que 
s'atribueixen a la biblioteca escolar 

1. Un servei complementari.

2. Un espai "comodí“.

3. Quelcom que no té res a veure amb la dinàmica del grup-classe.

Cal ajudar al professorat a descobrir la funció educativa de la biblioteca. 



2n - L'estructura actual de 
l'ensenyament 

• El seguiment dels programes no deixa lloc a la innovació educativa.
• La utilització del llibre de text no possibilita treballar amb la informació a la

biblioteca.
• La introducció de les TIC a l'escola no ha suposat canvis metodològics en

el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Aspectes que s'han de resoldre si es vol adequar l'ensenyament a 
les necessitats que està plantejant la Societat de la Informació. 



3r - El pressupost 

• No hi ha diners per a la biblioteca escolar.
• No es creu en la seva utilitat per tant no s'invertixen recursos ni humans ni materials.

Aquest element està en funció del primer aspecte. 



Realisme i creativitat 

• Reconèixer que l'objectiu que volem assolir és molt ambiciós.

• Potser no podem esdevenir centrals dins de l'escola però sí importants.

• Es pot anar guanyant terreny dia a dia.

El més urgent que hem de fer no és només organitzar la biblioteca sinó dinamitzar-la. 



La dinamització 

• Dinamitzar la biblioteca vol dir dinamitzar la seva utilització (dins i fora de l'horari

lectiu).

• L'objectiu és que la biblioteca s'utilitzi educativament.

• La dinamització ha d'estar al servei dels continguts educatius propis de la biblioteca.

• Les accions de dinamització han de respondre a un projecte.

Cal aplicar el sentit comú valorant els elements externs que entren en joc. 



Continguts educatius de la 
biblioteca escolar 

• L'educació en la cerca i utilització de la informació.

• La formació lectora.



Projecte d'organització i dinamització 

• Ha de ser un document senzill i pràctic.

• Ha de marcar uns objectius generals i uns de concrets.

• Ha d'estar estructurat en 4 eixos d'actuació.

• Ha d'incloure propostes d'accions concretes d'organització i de dinamització.

• Ha de poder avaluar cada curs escolar.



Els 4 eixos d'actuació 

• Biblioteca i informació.
 La biblioteca com a centre de recursos bibliogràfics i digitals. 

• Biblioteca i lectura
  La biblioteca al servei de la capacitació lectora i la formació de l'hàbit 
lector. 

• Biblioteca i aprenentatge.
  La biblioteca al servei de l'educació en la cerca i utilització de la informació. 

• Biblioteca i cultura.
  La biblioteca com a referent cultural dins l'escola. 



Activitats formatives 

Educar en la cerca i utilització de la informació. 

Formació de la capacitat i de l’hàbit lector. 

Serveis 

Consulta d’informació. 

Informació bibliogràfica. 

Atenció personalitzada en la localització de la informació. 

Préstec de documents. 

Sala de lectura. 

Sala d’estudi i treball. 

Accés a Internet com a recurs informatiu. 

Accés a programaris de treball. 

Servei de reproducció. 

Serveis específics al professorat. 



Documents per a la difusió de la utilització de la biblioteca 

La guia de l’usuari. 

El mapa de la biblioteca. 

Publicació d’articles a la revista de l’escola. 

Documents per a la difusió del fons 

Guies bibliogràfiques. 

Guies de recursos electrònics. 

Butlletí de novetats. 

Butlletí de sumaris de revistes. 

Guia de les publicacions periòdiques que rep la biblioteca. 

Documents formatius per els alumnes i professorat 

Com fer un treball monogràfic. 

Com es fa una bibliografia. 



Tipus de fonts d’informació. 

Com funciona el catàleg de la biblioteca. 

Eines de recerca a internet. 

Fitxes de contes. 

Fitxes de poesia.

La web de la biblioteca 

Documents de difusió de la biblioteca. 

Productes documentals per a la difusió del fons. 

Documents formatius pels alumnes i el professorat. 



Els elements que entren en joc 

EL MARC TEÒRIC DE REFERÈNCIA 

 L'ANÀLISI DEL CONTEXT 

LA BIBLIOTECA 



El marc teòric de referència 

• Canvi de model per a les biblioteques.
• Incorporació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
• Concepte i funcions de la biblioteca escolar.
• Continguts educatius de la biblioteca escolar.



El concepte i les funcions de la 
biblioteca escolar 

• Com a centre d'informació.

• Com a centre de lectura.

• Com a centre d'aprenentatge en la recerca i utilització de la
informació.

• Com a centre de dinamització cultural.



Continguts educatius de la 
biblioteca escolar 

• L'educació en la cerca i utilització de la informació.

• La formació lectora.



L'anàlisi del context 

• El context social : La societat de la informació.
• El context immediat : el centre educatiu.



La societat de la informació 

1. Canvi de model de societat provocat especialment pels
avenços tecnològics.

2. Hi ha uns fets significatius:

a) La sobreavundància d'informació.

b) La cultura audiovisual i el triomf de la imatge.

c) L'acceleració en el canvi i circulació dels coneixements.

d) El canvi en el sistema d'adquisició d'informació.

e) El coneixement com a valor de progrés.

f) L'aparació d'un nou tipus de marginació.

Es necessita una actuació pedagògica diferent que impliqui aprendre a utilitzar la informació. 



El context immediat: el centre educatiu 

• Alumnes i professors són els protagonistes del canvi social que

estem vivint. 

• Cal analitzar les seves necessitats reals respecte els continguts

educatius de la biblioteca escolar. 



La biblioteca 

• Les instal·lacions i equipaments.

• El fons documental.

• El bibliotecari escolar.



Les instal·lacions i equipaments 

• L'espai és important per a l'activitat educativa.

• La biblioteca ha de ser atractiva, acollidora i funcional.

• Cal una bona organització de l'espai amb zones
diferenciades.

• Cal una bona senyalització dels prestatges i de les zones de
treball.

• Hi ha d'haver una normativa d'utilització de la biblioteca.



El fons documental 

• Materials seleccionats de totes les matèries i en tots els
suports.

• Ha de respondre a les necessitats dels usuaris.

• Fons equilibrat d'obres de coneixement i obres de ficció.



El bibliotecari escolar 

• És la peça clau per a l'organització i la dinamització de la
biblioteca.

• Té principalment una funció educativa d'acord amb els
continguts educatius.

• És un especialista en informació.

• És un expert en literatura infantil i juvenil.

• Ha de tenir certs coneixements tècnics per a gestionar el fons
documental.
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