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NOTES DEL GRUP DE DISCUSSIÓ (ALUMNES)
PROPOSTA INICIAL:

Ara que estem tots al nostre lloc fem un cop d’ull a

tota la biblioteca i intentem fer una fotografia mental d’ella. Tanquem tots els ulls i
visionem la biblioteca on som ara i a poc a poc anem canviant tot allò que no ens
agrada o que volem afegir fins a convertir-la en la nostra biblioteca ideal. Recordem
que no podem canviar la porta de lloc, ni podem treure les finestres!
Alumnes totals

Cicle
Inicial

Mitjà
8
Superior

ESO

Nom

Número

Sofia

1

Pau

2

Mariona

3

Moruane

4

Alba

5

Álvaro

6

Pol

7

Silvia

8

*tots aporten aquesta idea

APORTACIONS DELS ALUMNES
4-Més prestatgeries
5-Paret de colors més vius i decoració de llibres
7-Ha d’estar molt ordenada
6-Els llibres infantils a les zones més baixes i quan més grans són els lectors més
amunt els llibres de la seva edat
8-Ordinador nou
1-Més ordre
3-Ambient més natural, per exemple parets de color blau o verd
5-Posar plantes
8-Treure les estanteries velles
5- Taules més modernes i un sofà per poder llegir relaxats
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6-Taules separades per fer treball de grup
4-Més taules i més petites
8-Coixins i catifa per llegir tranquil·lament i relaxats
5-Pòsters o quadres de persones llegint
3-Un calendari
5-Dibuixos fets pels alumnes
7-Una pissarra
5-Una PDI per fer activitats de comprensió
*-Canviar el sostre perquè és de bigues i es veu vell
3 i 5-Un carretó per a transportar els llibres
5-Que hi hagi el llibre de la setmana
3 i 4-Que hi hagi contacontes
8-Que es faci préstec de llibres
7 i 8-Tenir carnet de biblioteca
3-Anar a la biblioteca per grups per fer activitats
5-Racó on hi hagin llibres fets pels alumnes
7-Que les famílies pugui venir
*-A l’hora de lectura baixar a fer-la a la biblioteca
8-Tauler de recomanacions perquè els alumnes en puguin fer
5-Fer un bloc de la biblioteca per poder mirar-lo a casa
*-Treure les rajoles perquè fan que la biblioteca es vegi més vella
5-Fer una activitat on tots els cursos s’ajudin a llegir els uns al altres
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Annex 3: Notes de la reunió amb Jaume Centelles
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REUNIÓ AMB JAUME CENTELLES
És molt important que totes les biblioteques escolars i totes les escoles disposin
d’un pressupost anual, aquest hauria de ser d’uns 2000 € però si s’aconsegueixen
1000€ anuals esta més que bé.
Una biblioteca d’una escola de primària amb un fons de 1200 bons llibres està molt
bé.
La generalitat en el seu programa posa “totes les escoles HAURIEN de tenir una
biblioteca escolar”, és una cosa que queda com perduda i l’ “haurien” vol dir que la
poden tenir o no, per tant per part de l’administració hi ha d’haver un canvi per
convertir aquest “HAURIEN” en “HAN”. D’aquesta manera es converteix en una
obligació i les escoles reben pressió per a fer aquest espai, clar que per això també
s’hauria d’aportar un pressupost.... i això és més difícil.
Importància de l’ordre i la catalogació, si els nens van a buscar un llibre i no el
troben mitjanament ràpid i al seu lloc es frustren i perden interès per la lectura que
volien fer. És diferent la cerca d’un llibre en particular que el mirar llibres, un infant
pot anar a la biblioteca a mirar els llibres del prestatge amb la intenció de trobar-ne
un i per fer això potser esta 5 minuts o 30 però no passa res perquè el que fa ja és
llegir i ho fa amb una finalitat. Però quan un infant ha buscat al catàleg i ha vist que
hi ha el llibre “tal” i ha decidit que vol aquell, l’ha de trobar al seu lloc!
No podem oblidar de tenir un bon programa de catalogació.
Aconseguir

bons

llibres

no

és

difícil.

Al

lloc

web

<http://www.bnc.cat/Serveis/Llibres-per-a-entitats> que és de la biblioteca de
Catalunya es poden aconseguir exemplars sense pagar, ja que donen els exemplars
duplicats que tenen a escoles, casals, centres cívics... només cal registrar-se, mirar
els llibres que tenen disponibles, sol·licitar-los i quan estiguin preparats anar a
buscar-los
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Et recomano el llibre neuroeducación de Francisco Mora.
Contextualitzar no és complicat ja que no és un fent aïllat, és un conjunt de coses i
això els fa molt bé als nens.
Pel que fa al concepte de pla de biblioteca i al document en sí, jo no n’he vist mai
cap. Crec que és el que es feia durant tot el procés Puntedu, tot i així és confon
molt amb el pla de Lectura. Sé que no és el mateix, però si ens posem en la pell
dels responsables de biblioteca entenc que dediquen més temps al pla lector, pel
que fa a la distribució i organització pot anar variant al llarg dels anys i a través
dels diferents responsables.
És indispensable que qualsevol biblioteca escolar tingui un ordinador i una mascota
(“és l’excusa perfecta per fer qualsevol cosa”). L’ordinador és indispensable per fer
una bona catalogació i la mascota dona molt joc. A més és important que al centre
hi hagi cada any un projecte anual vinculat a la biblioteca escolar, a nivell escola.
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Annex 4: Qüestionaris d’anàlisi inicial de la
biblioteca de l’escola
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12

13

14

15

16

17

L’anàlisi de la biblioteca escolar 2.0, es respon de manera negativa a totes les preguntes, en un
primer moment vaig pensar que seria bo fer-lo, però el resultat ha sigut del tot insatisfactori.
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Annex 5: Croquis de la situació inicial de la
biblioteca i fotografies
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Llegenda del plànol de la situació inicial

Prestatges

Fotografies de la situació inicial

Aquesta fotografia la vaig fer el dia que la directora del centre em va
mostrar l’espai de la biblioteca. El dia 26 de setembre de 2014
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Aquesta fotografia també la vaig fer el dia 26 de setembre de 2014

Com veieu, s’observa un espai fosc i amb llibres per tot arreu. Les taules principals i
les cadires estant totes plenes de llibres. Hi ha capses buides i amb llibres per
adults. D’altra banda, tampoc hi havia una part de les prestatgeries.
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Fotografies del procés (sessió 5 de treball)

Aquesta fotografia mostra part del procés de treball. La vaig fer al
finalitzar la sessió 5. El dia 25 de març del 2015
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Aquesta fotografia també és del dia 25 de març del 2015

Com veieu, en aquest moment, ja teníem les prestatgeries al seu lloc. També
havíem tret molta quantitat de llibres de damunt les taules i cadires i ara estaven
situats al seu prestatge tot seguin la normativa de la CDU. Encara queden moltes
coses a fer, però es veu molt més espaiosa i ordenada.
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ANNEX 6: Diari de les sessions de treball a la
biblioteca
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DIARI DE SESSIONS A LA BIBLIOTECA
SESSIÓ 1
DURADA: 30 MINUTS
Quedo amb la Carme m’ensenya quin és l’espai. Primer contacte, faig una
visualització ràpida.
Demano a la Carme que enviï un e-mail per tal d’aconseguir la clau d’accés al lloc
web del ePèrgam. Li explico que s’ha de fer un petit curs de formació.
AVALUACIÓ INICIAL: Més que una biblioteca és un magatzem de llibres, estat tot
brut, desorganitzat, amb coses per tot arreu, llibres mal col·locats i sense cap
ordre.
Pel que fa al ePèrgam, no mostra massa interès. Com que estic en període de
pràctiques en diverses ocasions li demano si ha rebut resposta, la primer vegada
em diu que ha perdut la direcció que li vaig donar, que si li puc tornar a donar.
Després em dona llargues, i al final em diu que no hi ha ningú que vulgui fer aquest
curs de formació. Li proposo ser jo qui faci aquest curs, ja que ara per ara seré jo
qui farà les entrades al programa. No dona massa resultat i al cap de 2 mesos
decideixo no preguntar més. Possiblement la biblioteca no tindrà els llibres
catalogats al programa.

SESSIÓ 2
DURADA: 1 HORA
Avui tinc tota una hora per fer l’anàlisi de la biblioteca, com que estic sola començo
fent el xafarder i em fixo més en quin tipus de llibres tenen, com els tenen
col·locats, que hi ha al damunt de la taula que no hi ha ni un espai lliure...
Aprofito també per fer dos qüestionaris que porto preparats per fer l’avaluació de
l’espai, el resultat d’aquests no és massa esperançador.
AVALUACIÓ: Hi ha tanta feina a fer... observo un treball d’esporga força acurat, tot
i que encara es veuen llibres en mal estat i fins hi tot desfasats.
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SESSIÓ 3
DURADA: 1 HORA
Per començar faig un petit croquis de l’espai inicial que em trobo i unes fotografies.
Crec que el millor serà primer fer neteja de tot el que hi ha a les taules. Hi ha dues
taules força grans, però hi ha des de llibres, fins a cintes de vídeo i fins hi tot una
bossa amb rajoles trencades.
AVALUACIÓ: Tot i que la taula està una mica més buida, encara no he acabat, crec
que em portarà força temps.

SESSIÓ 4
DURADA:1 HORA
Segueixo posant ordre a la taula, veig que hi ha piles de llibres amb noms de
diferents mestres, deixo una nota a la sala de professors demanant que si us plau
passin tots per la biblioteca i marquin si volen els llibres que hi ha o són per llençar.
AVALUACIÓ: Avui el dia ha estat poc profitós he utilitzat molt temps per deixar als
mestres les piles dels seus llibres. La Carme em va dir que eren ells els que havien
de decidir si necessitaven o no aquells materials.

SESSIÓ 5
DURADA: 1,15 HORA
No he obtingut resposta de cap dels mestres i per tant cap d’ells a passat per la
biblioteca a dir si volia els materials amb el seu nom o no. Parlo amb la Carme i
entre les dos anem a buscar aquests professors, perquè ho decideixin. Faig fotos
del procés.
AVALUACIÓ: Avui la taula ha quedat del tot buida, ara ja tinc espai per canviar
estanteries i llibres de lloc.
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SESSIÓ 6
DURADA: 30 MINUTS
Avui ha vingut a l’escola la M. Àngels, la tutora de pràctiques i TFG. Li he ensenyat
la biblioteca i hem parlat de les possibles distribucions que podia tenir.
AVALUACIÓ: M’ha ajudat molt la visió de l’Àngels. Com que no és un espai massa
gran, tenia por que no tingués suficient espai, ella movent només una taula m’ha
obert la capsa de les idees.

SESSIÓ 7
DURADA: 1 HORA
Avui no faig res a la biblioteca, simplement m’assec per observar i plasmar
diferents croquis. Abans de posar-me a moure llibres sense sentit vull tenir clar què
faré i on anirà cada espai. Després els ensenyaré a la Carme a veure que en pensa
de cada un.
AVALUACIÓ: Avui sembla que totes les idees venen juntes he fet 3 croquis
diferents, crec que hi ha un que és el guanyador.

SESSIÓ 8
DURADA: 2,30
Avui la tasca és ordenar tots els llibres de coneixements per temàtiques. Per sort
amb dues hores de treball intens ho faig.
AVALUACIÓ: Avui estic molt contenta pensava que tardaria molt més temps, però
m’ha resultat força senzill.

SESSIÓ 9
DURADA:1 HORA
Avui, un cop ja he decidit com serà l’espai, ja tinc molta feina a fer. Com que he de
moure molta quantitat de llibres demano als alumnes de 6è que m’ajudin. Avui
baixa un grup de 4 nens que anirem canviant per tal que baixin tots.
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AVALUACIÓ: Ara que ja tenia la taula lliure avui l’hem tornat a deixar plena de
llibres!!! Sembla que en lloc d’ordenar o desordenem tot

SESSIÓ 10
DURADA:1 HORA
Segueixo fent la nova ubicació de llibres avui també m’ajuda un altre grup de nens.
Hem de traslladar tots els llibres d’imaginació i anar fent lloc. És una feina en la que
avancem molt a poc a poc.
AVALUACIÓ: Avui el grup de nens i nenes que m’ajudava era de 8, definitivament
són masses!!!

SESSIÓ 11
DURADA:1 HORA
Fem el mateix que a l’última sessió

SESSIÓ 12
DURADA: 1’30HORA
Fem el mateix que a l’última sessió. És una tasca molt més lenta del que em
pensava, hi ha molta quantitat de llibres per a moure i em d’anar en compte que
amb el treure i posar no se’ns barregin. Crec que amb una sessió més ho tindrem
fet.

SESSIÓ 13
DURADA: 3 HORA
Avui treballo sola, vull fer treball intensiu i acabar de col·locar tots els llibres al seu
lloc.
Decideixo fer-ho jo mateixa ja que, tot i que l’experiència amb els alumnes ha sigut
molt bona, en aquest punt necessito una visió més tranquil·la.
AVALUACIÓ: Crec que ja tinc tots els exemplars al seu lloc!!! Ara bé la millor feina!
Posar-ho tot maco, fer els racons, els espais i els plafons.
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SESSIÓ 14
DURADA:1 HORA
Avui em diuen que han de finalitzar el projecte de biblioteca. L’escola no ha tingut
masses matrícules per a l’any 2015 -2016. Per aquesta raó es veuen obligats a
substituir la sala de biblioteca per una sala de psicomotricitat o alguna cosa així.
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Annex 7: Croquis de la proposta final de la
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Llegenda del plànol de la proposta final

Prestatges
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