
PLA MUNICIPAL
BIBLIOTEQUES ESCOLARS



Per què un pla municipal?

• Convenciment sobre la importància de les
biblioteques escolars en el fet educatiu.

• Estat deficitari general de les biblioteques
dels centres escolars.

• Manca de polítiques actives per part de
l’administració educativa competent.

     ⇒⇒Voluntat política d’intervenció



Factors que faciliten el naixament
del pla

• Existència del grup BEP (Biblioteques

escolars del Prat). Dinamisme educatiu en
l’àmbit de les biblioteques escolars.

• Suport i assessorament de l’Amic de paper.

• Plantejament municipal interdepartamental
sobre la relació Biblioteca-escola



Punt de partida

• Estudi sobre les biblioteques escolars.
L’amic de paper. Curs 1999-00

• ⇒Anàlisi i diagnosi de l’estat actual de
cadascuna de les biblioteques escolars: 13
CEIP i 6 IES.

• ⇒Detecció de dèficits i  mancances

• ⇒Proposta d’un pla d’actuació



El Pla: Objectiu general

• Aportar recursos i implantar estratègies per
tal d’adequar i dinamitzar les biblioteques
escolars de la ciutat  i facilitar els seu ús
com a recurs educatiu i pedagògic.



El Pla: algunes característiques

• Temporalitat: 3 anys.
• Complementarietat amb altres actuacions

locals: Grup BEP, Fundació Berthelsman,
Comissió local.

• Es formalitza mitjançant convenis  de
l’Ajuntament amb els centres educatius i
l’AMPA.

• Demana el compromís dels centres docents



El Pla : el seu abast

•  S’han acollit al Pla:
–  10  Centres educatius públics d’educació

infantil i primària. (Total: 13)

– 6 Instituts d’Ensenyament Secundari. (Total:6)



El Pla: Aportacions municipals

• Dotació econòmica anual per l’adquisisció
de fons.

• Adequació dels espais destinats a biblioteca:
obres, pintura, accesos, etc. ( Només CEIP)

• Cablejat  per a l’accés a internet
• Dotació de mobiliari.(Només CEIP)

• Sessions d’assessorament tècnic i pedagògic
als centres a càrrec de  l’Amic de Paper.

• Suport al Grup BEP



EL Pla : Compromisos dels
centres educatius

• Assignació d’un o varis responsables amb
una dedicació horària mínima establerta

• Creació de la Comissió de Biblioteca
• Aportació econòmica per a adquisició de

fons. Mínim 25 % aportació municipal
• Elaboració d’un projecte de biblioteca

integrat al Projecte educatiu de centre i al
Pla Anual



El Pla: Altres aspectes

• Accions de formació específica per a
responsables de biblioteca contemplades al
Pla de Formació de Zona del Departament
d’Ensenyament



Del Pla municipal al Pla local: la
complementarietat de les accions

• Accions promogudes pel grup BEP:

– Dotació d’equipaments informàtics a totes les
biblioteques escolars acollides al Pla municipal

– Dotació de personal per tasques de catalogació,
classificació, arxiu, etc, mitjançant contractes
en pràctiques

• Programa “Biblioteca-Escuela”.Fundació
Berthelsman

• Activitats de dinamització de la lectura: Comissió
local.



El Pla: Pressupost

• PRESSUPOST TOTAL ANUAL:
   Aproximat: 36.060 €  (6.000.000 ptes.)

   Conceptes:

• Adquisició de fons

• Mobiliari

• Obres i adequació d’espais

• Cablejat internet

• Contracte L’Amic de Paper



El Pla : Coordinació i Seguiment

• Diferents nivells:
– Departament  municipal d’educació

– L’Amic de paper

– El grup BEP

– La Comissió Local

– Inspecció Educativa



El Pla: Resultats i valoració

• No s’ha realitzat encara un procés
d’avaluació sistematitzat.

• Les primeres percepcions apunten a
–  Augment significatiu de l’ús de la biblioteca

escolar.

– Augment de la implicació i motivació dels
centres educatius per a tirar endavant projectes
de biblioteca.



El Pla: Resultats i valoració

• Limitacions del Pla:
– Manca de regulació normativa sobre ús i

funcionament de biblioteques escolars.

– Manca de recursos humans

– Dependència excessiva del voluntarisme d’una
o més persones del centre educatiu.

– Dificultats per fer un bon seguiment/control des
de l’administració local



Perspectives de futur

• Avaluació del Pla. Detecció de mancances i
definició de nous objectius.

• Foment de l’obertura de les biblioteques
escolars  en horari no lectiu.

• Consolidació de la Comissió Local i
coordinació dels diferents àmbits d’acció.



Pla municipal de biblioteques
escolars


