
 
 

Diàleg Biblioteques Escolars 

 

El dia 25 de maig, a les 15,30  tingué lloc la conversa entorn les biblioteques escolars, 

conduïda per Mònica Baró. La conversa va comptar amb la participació de la Sra. 

Pepita Corominas, Subdirectora general d’ordenació curricular i programes educatius i 

de M. José Albaladejo, regidora d’Educació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 

 

M. Baró va iniciar l’acte amb una breu descripció de la situació de la biblioteca escolar 

a Catalunya en l’actualitat i va fer breu repàs de les actuacions que el Col·legi oficial de 

Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya ha dut a terme en els darrers deu anys a 

favor de les biblioteques escolars, així com de les iniciatives d’altres institucions –

ajuntaments, Diputació de Barcelona- i col·lectius, com ara les Associacions de Pares  

i Mares dels centres educatius, associacions de professionals de l’ensenyament i 

altres. 

 

També es va valorar molt positivament el moment actual, en què conflueixen  les 

iniciatives que s’han desplegat per part del govern de la Generalitat, amb la 

implantació del programa PUNTEDU i l’aprovació de la nova LOE, en què per primera 

vegada s’esmenta explícitament  la biblioteca escolar. A continuació, es va iniciar  el 

debat que, essencialment, es va articular a l’entorn del Programa de Biblioteques 

escolars Puntedu, desenvolupat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya, del qual va informar la Sra. Corominas. Els aspectes més discutits de 

l’esmentat programa eren els relatius a la manca d’una xarxa de biblioteques escolars i 

d’uns serveis que les suportin. També es va qüestionar el fet que les biblioteques dels 

Instituts d’Ensenyament Secundari que han accedit a la primera fase del Puntedu 

siguin gestionades pel professorat,  amb un  mínim de formació especialitzada i, en 

aquest sentit, Pepita Corominas va argumentar que la decisió es va prendre per motius 

de gestió de personal però va deixar la porta oberta a una futura revisió del model 

inicial. Així mateix, va especificar que en un futur proper els Centres de Professors i 

Recursos disposaran de personal bibliotecari que farà de suport a les biblioteques dels 



centres educatius i que està prevista la creació d’una web especialitzada i  la 

formalització d’un conveni amb el CBUC. 

 

Pel que fa a les actuacions en l’àmbit municipal, M. José Albaladejo, regidora 

d’Educació de l’Ajuntament del Prat de Llobregat va exposar com les biblioteques 

escolars han estat vistes des dels ajuntaments com una oportunitat per a millorar els 

serveis als ciutadans, en la línia d’obtenir el màxim rendiment dels equipaments, tot i 

que aquesta no sigui una competència pròpia de les entitats municipals. No obstant, va 

insistir en què aquesta política no pot dur-se a terme en detriment de l’impuls 

necessari a la biblioteca pública, i que les funcions de tots dos tipus de biblioteca 

havien de quedar preservades en tot moment.  

 


