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Resum  

Aquest Treball de Final de Grau es centra en com es dinamitza la lectura a l’Educació Infantil 

des de la biblioteca escolar, és a dir, s’analitza si des de la biblioteca del centre educatiu es té 

en compte aquesta etapa a l’hora de realitzar les activitats de dinamització lectora i de 

coneixement del funcionament de la biblioteca. La lectura és un mitjà indispensable per al 

progrés en l’aprenentatge de diferents àrees, tant a nivell cultural, en el desenvolupament de 

la seva identitat, en el desenvolupament del llenguatge i ampliació del vocabulari, en el 

comportament, a tenir criteri, etc., però s’ha de saber trobar el plaer en la lectura des 

d’infants, ja que per mitjà de la lectura, en particular des de la literatura infantil s’ajuda als 

infants que desenvolupin la seva imaginació i la creativitat i a expressar les seves emocions i 

sentiments. 

Al llarg del treball, s’explica què s’entén per biblioteca escolar, la seva organització i la seva 

finalitat. Tanmateix s’exposa què s’entén per dinamització de la lectura, les qualitats que ha de 

tenir l’adult com a dinamitzador i la importància dels recursos, materials i activitats. 

Considerant aquestes qüestions, es realitzarà un decàleg amb els aspectes més importants per 

dinamitzar la lectura a l’Educació Infantil des de la biblioteca escolar. 

 

PARAULES CLAU: Biblioteca Escolar. Educació Infantil. Dinamització a la lectura. Literatura 

Infantil. Literatura oral. Motivació. 

 

Abstract 

This End-of-Degree Work focuses on how reading in Infant’s Education is encouraged from the 

school library, that is, it is analyzed if the educational center’s library takes into account this 

stage at the time to carry out the activities of reading dynamization and knowledge of the 

operation of the library. Reading is an indispensable means for learning progress in different 

areas, both at a cultural level, in the development of your identity, in the development of 

language and in the extension of vocabulary, in behavior, in having criteria, etc., but we must 

know how to find pleasure in reading from infants, since, through reading, in particular from 

infant’s literature, it helps children to develop their imagination and creativity and to express 

their your emotions and feelings. 

Throughout the work, it explains what is meant by the school library, its organization and its 

purpose. However, also what is meant by the dynamization of reading, the qualities that adult 

must have as a facilitator and the importance of resources, materials and activities. 

Considering these aspects, a Decalogue will be made the most important “aspects” to boost 

reading in Infant Education from the school library. 

 

KEY WORDS: School Library. Infant Education. Dynamization of reading. Children’s literature. 

Oral literature. Motivation. 
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1 INTRODUCCIÓ 
 

1.1 Presentació 

 

El present Treball de Final de Grau es basarà en els aspectes tractats a les assignatures 

relacionades amb l’objecte d’estudi, per poder disposar d’una fonamentació teòrica, i així 

realitzar l’anàlisi i la reflexió, i finalment poder dur a terme l’elaboració d’un decàleg sobre els 

aspectes més rellevants que una biblioteca escolar ha de disposar, tenint en compte que ha de 

cobrir les necessitats de l’etapa d’Educació Infantil sobre la dinamització lectora. El decàleg 

que s’elaborarà estarà basat en la fonamentació teòrica i a partir de la investigació i la reflexió 

de les escoles analitzades. 

Primerament caldrà fer una recerca teòrica sobre els conceptes de «biblioteca escolar», 

«dinamització lectora» i «educació infantil». Seguidament s’analitzarà, a partir d’uns criteris 

científics d’observació i de recollida de dades, la situació i l’estat actual d’algunes biblioteques 

escolars, prèviament seleccionades amb criteri i amb la pertinent justificació de la tria, i el seu 

funcionament relacionat en l’Educació Infantil respecte a com dinamitzen la lectura en aquesta 

etapa.  

A continuació, s’elaborarà un decàleg sobre els aspectes més rellevants que ha de tenir una 

biblioteca escolar tenint en compte que cobreixi les necessitats de l’etapa d’Educació Infantil 

en relació al foment de la lectura, basant-se en la fonamentació teòrica i a partir de la 

investigació i l’anàlisi de les biblioteques escolars observades, avaluant les que compleixen 

òptimament cadascun dels punts del decàleg, així com, a cada punt del decàleg posar-hi 

l’exemple de l’escola o les escoles que millor ho treballen i la justificació corresponent. 

Així, com s’exigeix en tot Treball de Final de Grau, està estructurat en dues parts: hi ha una 

primera part de fonamentació teòrica del tema, i una segona part en la qual s’explica la 

metodologia de la part pràctica, es desenvolupa a continuació aquesta part per arribar a les 

reflexions i conclusions finals. Tot això queda complementat amb els annexos on hi ha les 

bases de la part pràctica. 

 

1.2 Justificació 

 

El tema de la meva recerca és: Com es dinamitza la lectura a l’Educació Infantil des de la 

Biblioteca Escolar. Anàlisi d’algunes escoles. Com a estudiant de l’antiga menció de Biblioteca 

Escolar i Animació a la Lectura, tinc interès per veure com es relaciona l’Educació Infantil amb 

la Biblioteca Escolar. 

El propòsit principal del Treball de Final de Grau pretén reflexionar sobre l’estat actual 

d’algunes biblioteques escolars, prèviament seleccionades amb criteri, i donar a conèixer la 

seva importància en la dinamització de la lectura a l’etapa d’Educació Infantil, així com el seu 

funcionament i la seva organització des d’una perspectiva innovadora i d’investigació. Es 
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parteix de la gran importància que té per als nens i nenes de les primeres edats el foment de la 

lectura, la formació de l’hàbit lector i el contacte amb la literatura, ja que, en l’actualitat, es 

concep la lectura com una eina bàsica per al desenvolupament global de les persones i també 

com un instrument per a la socialització. 

Llegir és una pràctica que reporta múltiples beneficis a qualsevol edat. Per aquest motiu, 

afavorir el contacte amb els llibres i l’hàbit de la lectura en els primers anys de vida de l’infant 

és una tasca fonamental. Així, és bàsic explicar com fer que els infants s’interessin pels llibres 

des de les primeres edats, com fomentar l’hàbit de la lectura, quines referències 

bibliogràfiques seleccionar i quins títols són adients, especialment a l’etapa 3-6 anys on 

comença la prelectura. 

La lectura ajuda l’infant que es familiaritzi i adquireixi major destresa en l’ús del llenguatge, així 

com una major agilitat mental; estimula la imaginació i la creativitat; potencia la concentració i 

la memòria; i ajuda a tenir criteri propi. S’ha de saber quins són els millors llibres per introduir i 

apassionar els infants a la lectura fins als set anys d’edat. 

El desenvolupament d’un projecte a la biblioteca escolar neix de la necessitat de crear un 

contacte directe amb els llibres, amb la finalitat de dinamitzar la lectura a partir d’activitats 

dins i fora de l’espai de la biblioteca, tenint com a destinataris a tots els nens i nenes de 

l’escola. 

La biblioteca de l’escola ha de ser una espai màgic i ple de possibilitats, on la fantasia es 

converteixi en l’essència d’aquest projecte, introduint els infants al meravellós món dels llibres 

d’una manera atractiva i lúdica, ja que la biblioteca ha de ser un lloc on poder divertir-se i 

descobrir, atès que és un lloc ple d’informació que encara desconeixen. 

Els objectius que hauria d’assolir la biblioteca escolar són: 

 Fomentar hàbits per la lectura des de petits. 

 Gaudir amb el món dels contes i aprendre a divertir-se a través d’ells. 

 Donar a conèixer la biblioteca de l’escola com a espai per a la diversió i 

l’aprenentatge. 

 Iniciar els infants d’Educació Infantil a l’ús de la biblioteca. 

 Fomentar la lectura individual i col·lectiva de diferents tipus de llibres i altres 

documents com a font d’aprenentatge i oci. 

 Utilitzar la màgia, la imaginació i la fantasia com a eines bàsiques per conèixer 

l’entorn i el món que ens envolta. 

 Conèixer i respectar unes normatives bàsiques de comportament, cura dels 

materials, manteniment dels espais, comportaments personals, etc. 

 Ampliar el vocabulari i desenvolupar l’expressió oral. 

Els continguts que hauria de desenvolupar la biblioteca del centre són: 

 La biblioteca escolar: les seves normes i hàbits per practicar en ella. 

 El món dels llibres: els contes, les imatges, els llibres d’informació... 

 El llibre com a font d’informació, formació i gaudi. 

 Iniciació a la lectura i l’escriptura a través dels contes i les paraules. 
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 Desenvolupament de l’expressió oral, de la comprensió lectora i d’habilitats 

lingüístiques. 

 La cura dels materials de la biblioteca. 

 La biblioteca com un espai d’oci i de joc. 

 

1.3 Objectius 

 

Objectius generals: 

 Cercar diferents fonaments teòrics sobre el funcionament de les biblioteques escolars, 

la dinamització de la lectura i sobre els aspectes de l’etapa d’Educació Infantil. 

 Definir la biblioteca escolar i la seva finalitat. 

 Determinar les funcions d’una biblioteca escolar. 

 

Objectius específics: 

 Analitzar l’estat actual de tres biblioteques escolars: Escola Sant Josep – El Pi, Escola 

Joan Maragall i Escola Orlandai. 

 Examinar els aspectes que ofereixen sobre el seu funcionament i organització. 

 Conèixer la relació existent entre la biblioteca escolar, l’equip docent i les famílies. 

 Dissenyar i elaborar un decàleg amb els aspectes més importants que ha d’assolir una 

biblioteca escolar per dinamitzar la lectura a l’Educació Infantil basat en el 

funcionament de les tres escoles analitzades. 
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2 METODOLOGIA 
 

2.1 Introducció metodològica 

 

D’acord amb A. Latorre, D. del  Rincón, i J. Arnal (1996) defineixen que la investigació educativa 

és una disciplina recent; aproximadament té un segle d’història. Els seus orígens es situen a 

finals de segle XIX, quan en pedagogia s’adopta la metodologia científica. 

Tanmateix R. Bisquerra (2016) explica les fases essencials en el procés d’investigació, i també 

esmenta que s’ha de ser flexible en l’aplicació de les mateixes: 

El punt de partida de qualsevol investigació és l’interès en un tema o idea, per tant la selecció 

del tema o idea s’ha de concretar en forma de preguntes per guiar la investigació i justificar 

per què és important. Per respondre aquestes preguntes s’han de recollir dades rellevants que 

permetin fonamentar l’estudi amb el coneixement disponible. No obstant això, aquestes dades 

han d’ajustar-se en un marc teòric, l’exposició formal del qual exigeix la revisió de la literatura 

sobre el tema, cercant les fonts documentals que permetin recopilar informació d’interès per 

construir el marc teòric pertinent. Posteriorment a la revisió de la literatura, es selecciona el 

mètode d’investigació més adequat. Per poder orientar la investigació es formulen respostes 

temptatives a les preguntes inicials que es transcriuen en forma d’hipòtesi, tanmateix en les 

investigacions qualitatives les hipòtesis poden sorgir al llarg de tot el procés d’investigació. A fi 

de comprovar les hipòtesis s’elabora el disseny de la investigació, que inclou la selecció de la 

mostra o els subjectes participants en l’estudi, la planificació de la obtenció i l’anàlisi de dades. 

Llavors es passa a la recollida de dades, utilitzant una o més tècniques. A continuació, amb la 

obtenció de les dades recollides es fa l’anàlisi d’aquestes dades, i aquest anàlisi permetrà 

arribar a unes conclusions. Finalment es redacta l’informe final i es difonen els resultats. 

De la mateixa manera, L. Blaxter, C. Hughes, i M.Tight (2008) ho complementen parlant de 

l’amplitud del tema, és a dir, una de les capacitats que es precisen per escollir un tema 

consisteix en saber-ne seleccionar un de la mida correcta, que sigui manipulable en el temps, 

l’espai i amb els recursos disponibles. Tanmateix indica que definir els conceptes, els 

problemes i els contextos clau del projecte d’investigació hauria de contribuir també a 

canalitzar el treball, així com ser de gran ajuda més endavant i cita amb especial èmfasi que un 

treball d’investigació en ciències socials comportarà sempre una gran quantitat de lectura 

relacionada amb l’àrea d’interès i a saber extreure’n la informació més rellevant. 

Segons Bisquerra (2016) les funcions de la ciència es poden resumir en “comprendre la realitat 

per transformar-la”, cercant solucions que resolguin els problemes en el cas que en busquem. 

El més important de la ciència és desenvolupar interpretacions de la vida social i el món des 

d’una perspectiva cultural i històrica , i contribuir al canvi i la millora de les condicions de vida.  

Això no obstant, (R. Bisquerra. 2016, p. 71-72) assenyala que el concepte de paradigma 

s’utilitza àmpliament per referir-se a les diverses aproximacions a la investigació, és a dir, a les 

diferents maneres de fer ciència. Per tant, com que cada perspectiva representa una concepció 

bàsica de la realitat educativa i té la seva pròpia manera d’entendre l’educació a partir dels 
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diversos fonaments, un d’ells els metodològics, en el Treball de Final de Grau s’utilitzarà el 

paradigma interpretatiu el qual l’autor l’exposa de la següent manera: 

 La naturalesa de la realitat és subjectiva, dinàmica, construïda i divergent. 

 La seva finalitat és comprendre i interpretar la realitat, els significats de les persones, 

percepcions, intencions i accions. 

 La relació subjecte-objecte és que s’afecten. Implicació  per part de l’investigador/a i 

interrelació amb la realitat o objecte d’investigació. 

 El coneixement és ideogràfic: explicacions en un context i en un temps donat.  

 La metodologia és dialèctica. 

 Els criteris de qualitat són la credibilitat, transferibilitat i confirmació. 

 Les tècniques per a l’obtenció de la informació són estratègies tals com: entrevista en 

profunditat, observació participant, anàlisi documental. 

 L’anàlisi de dades  és qualitatiu: anàlisi de contingut, inducció analítica, i triangulació. 

L’autor explica que la metodologia significa l’estudi del mètode, es refereix a la manera de 

realitzar la investigació i respondre a la pregunta: Per què es realitzen les coses d’aquesta 

manera i no d’una altra? És l’estudi sistemàtic i lògic dels principis que regeixen la investigació. 

Així doncs, la metodologia constitueix un marc conceptual de referència i coherència lògica per 

a descriure, explicar i justificar el trajecte a recórrer, amb els principis i els mètodes més 

adequats per a un projecte d’investigació particular: la nostra tasca és oferir la lògica 

estratègica per el plantejament dels problemes, planificar el procés a seguir a fi de donar-los 

resposta i avaluar la seva profunditat. Per tant, la metodologia que s’utilitzarà en el Treball de 

Final de Grau serà la qualitativa, ja que es basarà en l’observació directa, on els procediments 

d’investigació proporcionaran dades descriptibles. Això no obstant, segons l’autor, la 

metodologia qualitativa descriu incidents clau en termes descriptius i funcionalment 

rellevants, contextualitzant-los en l’àmbit social on succeeixen naturalment. I emfatitza que 

per aquesta raó, la metodologia qualitativa es mou dins dels paràmetres d’una investigació 

ideogràfica, l’èmfasi del qual està en el significat que les persones individualment atribueixen a 

la seva pròpia realitat per donar-li sentit, el qual no permet establir lleis o generalitzacions 

probabilístiques, però proporciona una major profunditat i riquesa interpretativa dels 

fenòmens.  

Per altra banda (A. Latorre, D. del  Rincón, i J. Arnal. 1996, p. 204-215) addicionen a la definició 

que el procés d’investigació qualitativa admet una gran varietat de fases i elements en la seva 

configuració, depenent del criteri de cada investigador/a. Les fases del procés són les 

següents: 

a. Fase exploratòria/de reflexió: consisteix en una presa de contacte amb els temes 

d’interès de l’estudi. Suposa prendre decisions sobre aspectes concernents a la 

investigació. La revisió documental i la perspectiva teòrica en la qual es sustentarà 

l’estudi. 

b. Fase de planificació: seleccionar l’escenari d’investigació, és a dir, on es realitzarà 

l’estudi. Seleccionar quina serà l’estratègia d’investigació, els propòsits i els recursos 

disponibles. I redefinir el problema i qüestions de la investigació. 



10 
 

c. Fase d’entrada a l’escenari i inici de l’estudi: la negociació a l’accés del lloc on es 

portarà a terme la investigació. Selecció dels participants, a qui entrevistarem i 

observarem. Paper de l’investigador/a i mostrar la intenció de la investigació. 

d. Fase de recollida i anàlisi de la informació: quines estratègies utilitzarem per a la 

recollida de la informació. Les tècniques d’anàlisi que emprarem i el rigor d’anàlisi de 

la informació obtinguda per assegurar la credibilitat de l’estudi. 

e. Fase de retirada de l’escenari: finalització de la recollida d’informació, però és 

important deixar oberta la possibilitat de reprendre aquesta investigació. Anàlisi 

intensiva de la informació, una segona anàlisi més intensiva fora de l’escenari. 

f. Fase d’elaboració de l’informe: quin format d’informe utilitzarem, ja que no existeix un 

únic format. Elaboració de l’informe, la redacció forma part del procés d’investigació. 

Amb tot això, Blaxter, Hughes, i Tight (2008) afegeixen que els mètodes que utilitzem són una 

part clau de la investigació, per tant, s’han de conèixer i comprendre les opcions que 

existeixen, els seus aspectes positius i els negatius. I explica que la investigació qualitativa 

s’ocupa de recopilar i analitzar informació de totes les formes possibles, principalment no 

numèriques, per tant, tendeix a centrar-se en l’exploració, tan detallada com sigui possible, de 

pocs casos que es considerin interessants, i el seu objectiu és aconseguir profunditat en 

comptes d’amplitud.  

Bisquerra (2016) també assenyala que el mètode constitueix la trajectòria per aconseguir les 

finalitats de la investigació i està definit pel seu caràcter regular, explícit, repetible, racional, 

ordenat i objectiu per assolir-ho. En el procés d’investigació del Treball de Final de Grau 

s’aplicarà el mètode de l’Estudi de cas, el qual s’utilitza per observar i entendre la realitat d’un 

context determinat, tal com descriuen Blaxter, Hughes, i Tight (2008). Tanmateix, els passos 

successius que caracteritzen el desenvolupament del mètode es duen a terme diverses 

actuacions particulars a través d’uns procediments molt més operatius, les tècniques 

d’investigació, enteses com els instruments, les estratègies i les anàlisis documentals emprats 

pels investigadors per a la recollida de la informació. Així que, seguint la línia del procés 

d’investigació, una de les estratègies per a l’obtenció d’informació qualitativa, a part de 

l’observació directa, serà l’entrevista. 

 

2.2 Disseny i tècniques d’investigació 

 

Partint del tipus d’anàlisi explicat en el punt anterior i tenint en compte el tipus d’investigació 

a portar a terme, en primer lloc s’utilitzarà la tècnica de l’observació directa dels aspectes 

prèviament plantejats d’allò que es vol observar a cada Biblioteca Escolar, per poder preparar 

i/o aconduir l’entrevista basada en tot el que s’ha observat. Seguidament, un cop s’hagi 

efectuat l’observació, es realitzarà una entrevista a la persona responsable de cada biblioteca 

escolar visitada.  
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2.2.1 Observació directa 

 

En el Treball de Final de Grau s’utilitzarà l’observació directa com a tècnica de recollida de 

dades de les biblioteques escolars de tres escoles prèviament seleccionades, per obtenir la 

informació de l’estructura, organització i materials de les biblioteques dels centres educatius 

visitats.  

Abans de visitar les biblioteques escolars, es planificaran els instruments d’observació que 

s’utilitzaran per a la recollida de dades, elaborant una graella d’observació amb les dades que 

permeti recollir a través de l’observació directa. La planificació de l’observació té un caràcter 

flexible, el qual permetrà poder ampliar la trajectòria de l’observació. 

Tanmateix, abans d’iniciar l’observació es demanarà a la persona responsable de la biblioteca 

del centre educatiu si concedeix permís per a registrar amb fotografies els espais i els materials 

de la biblioteca. 

A la graella d’observació hi constaran els aspectes següents: 

 Espai i distribució de la biblioteca. 

 Organització del mobiliari. 

 Tipus de prestatgeries, alçada, quantitat... 

 Senyalització en els prestatges. 

 Senyalització dels llibres. 

 Decoració, colors i altres elements. 

 Tipus de llibres, organització. 

 Exposicions. 

 Altres materials. 

 Espai TIC. 

 Lloc específic per als llibres malmesos. 

 Normatives de la biblioteca visibles. 

 Altres. 

 

2.2.2 Entrevistes 

 

Un altre instrument que s’utilitzarà en la realització del Treball de Final de Grau, és l’entrevista 

com a tècnica de recollida de dades per a portar-la a terme amb els mestres o les mestres 

bibliotecaris/es de les escoles visitades per tenir la informació del funcionament de la 

biblioteca del centre escolar i de com dinamitzen la lectura als i les alumnes de l’etapa 

d’Educació Infantil.  

S’utilitzarà el tipus d’entrevista semi estructurada, elaborada amb les preguntes més rellevants 

per a la recerca, i deixant marge al diàleg per si sorgeixen temes d’interès que no s’hagi tingut 

en compte i siguin necessaris per a la investigació. Això no obstant, abans d’iniciar l’entrevista 

es demanarà a la persona entrevistada si concedeix permís per a registrar l’entrevista amb la 
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gravadora, per tal de concentrar-nos en l’entrevista i en la comunicació no verbal que hi hagi 

durant el diàleg, i no haver d’estar tot el temps que duri l’entrevista anotant les respostes. El 

lloc on es realitzarà l’entrevista serà, a poder ser, la biblioteca de l’escola corresponent per 

poder centrar-nos en el context a analitzar.  

Blaxter, L., Hughes, C., i Tight, M. (2008) exposen que és important que l’anàlisi de les 

entrevistes estigui el més centrat possible: les preguntes clau o principals són essencials per a 

l’anàlisi, mentre que hi hauran preguntes que no necessitaran ser analitzades en el mateix 

nivell o que simplement no necessitaran ser analitzades perquè només estableixen el context 

per a la discussió. 

 

2.3 Anàlisi de dades 

 

Per a l’anàlisi de dades es realitzarà una selecció i organització de la informació obtinguda per 

poder-la explicar, descriure i interpretar, i així donar resposta a la qüestió plantejada. Per dur a 

terme aquesta finalitat, caldrà aprofundir en els tres aspectes del procés d’anàlisi qualitatiu (R. 

Bisquerra. 2016, p. 149): 

1- Categorització i codificació: Després de la revisió de la informació es simplifiquen i 

agrupen les dades del registre en categories temàtiques, les quals s’assignarà un nom 

o codi d’acord als criteris fixats prèviament sobre quines informacions convé tenir en 

compte. 

2- Representació de les dades: Per establir les hipòtesis i les relacions entre categories es 

desenvolupen una sèrie d’accions per a aconseguir els significats de cada categoria; 

dibuixar gràfiques descriptives (mapes conceptuals), gràfiques explicatives (diagrames 

causals) i matrius o quadres de doble entrada en les quals s’anoten les interaccions. 

3- Interpretar i elaborar les conclusions de l’estudi: Es realitza tenint en compte el marc 

teòric inicial, per a proporcionar un sentit d’entesa d’allò que he observat, analitzat i 

avaluat en forma d’explicacions. 

Finalment, segons Bisquerra (2016)dels resultats obtinguts i de l’elaboració de les conclusions 

s’ha de redactar un informe d’investigació amb la finalitat de comunicar a la resta de la 

comunitat (científica i no científica) l’estudi efectuat d’una manera clara, objectiva i concisa, 

que en aquest cas és el meu Treball de Final de Grau. 

Per tant, primerament es realitzarà una estructura de les graelles d’observació i de les 

entrevistes realitzades fent una classificació temàtica de les tres biblioteques escolars 

examinades i es posarà en comú. A continuació es portarà a terme la discussió de resultats, 

contrastant les dades obtingudes amb els referents teòrics per extreure’n les conclusions que 

donin resposta a la qüestió plantejada, sobre com es dinamitza la lectura a l’Educació Infantil 

des de la Biblioteca Escolar. Per concloure, s’elaborarà un decàleg sobre els aspectes més 

importants que hauria de tenir una biblioteca escolar tenint en compte que cobreixi les 

necessitats de l’etapa d’Educació Infantil en relació al foment de la lectura, basat en els 

resultats obtinguts de les escoles analitzades. 
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3 MARC TEÒRIC 
 

3.1 Concepte de Biblioteca Escolar i objectius 

 

[...] una biblioteca es pot improvisar fins i tot a la ribera d’un riu [...], 

el que no pot faltar són els llibres, els lectors, els escriptors.(E. 

Teixidor. 2012, p. 121). 

 

Conforme a la determinació de biblioteca escolar, J. García (2010) fa referència a un espai i un 

recurs clau per al desenvolupament del projecte educatiu i en especial de les pràctiques de 

lectura, d’escriptura i de les habilitats intel·lectuals. L’autor comenta que actualment hi ha un 

camp d’intervenció d’especial interès, ja que la biblioteca escolar pot convertir-se en un recurs 

aglutinador per a fer de la lectura, l’escriptura i l’educació documental una tasca compartida i 

assumida des de totes les àrees i per a tot el professorat. Tanmateix expressa que no és un 

projecte, sinó un recurs del centre amb programes i serveis que complementen i enriqueixen 

els processos d’ensenyament i aprenentatge i ajuden a la creació d’ambients lectors. 

Segons García mateix (2010), el centre educatiu i el claustre de professors han d’assumir i 

incorporar a les seves cultures de treball la utilització de la biblioteca escolar, el valor que té 

aquesta per acompanyar i recolzar les intervencions d’ensenyament i aprenentatge dins de la 

institució escolar, el lloc que ha d’ocupar en el projecte educatiu i en l’acció educativa. 

L’existència en el centre d’una biblioteca adequadament organitzada i preparada per complir 

el currículum, pot facilitar el treball per mitjà de projectes integradors. Per a això, segons 

García (2010) es precisa establir una contínua interacció entre l’aula i la biblioteca, que dugui a 

planificar per a cada curs intervencions aula-biblioteca segons el contingut dels projectes de 

treball i anar proporcionant als alumnes estratègies i habilitats que els instruiran en el 

desenvolupament progressiu de la competència informacional i lectora, amb la finalitat 

d’aconseguir un grau de fiançament cada vegada major en la utilitat dels recursos i de la 

pràctica lectora contínua. Tanmateix, diu l’autor, que és evident que uns continguts seran més 

susceptibles que altres per treballar-los amb, a i des de la biblioteca. La decisió d’utilitzar i 

treballar amb els recursos disponibles a la biblioteca i des d’aquesta vindrà determinada per 

l’estil d’ensenyament, per l’organització del centre i pels materials curriculars els quals s’ha 

decidit portar a terme el projecte educatiu. 

García (2010)  especifica que el responsable de la biblioteca escolar ha de ser un mestre o 

professor definitiu amb formació específica, experiència en organització i ús de la biblioteca, 

acreditat per a la funció i ajudat per un equip de suport. A més a més, podria intervenir en les 

reunions de l’equip tècnic de coordinació pedagògica a petició pròpia o a requeriment del 

mateix, seria membre de la comissió de biblioteca en el cas que aquest es constitueixi en el 

consell escolar. 

Per a J. Spink (1990) l’èxit d’un servei bibliotecari depèn de la qualitat dels materials que 

constitueixen el fons de la biblioteca i també de la qualitat del personal que administra i 

gestiona el servei. 
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Segons el Manifest de la UNESCO, la Biblioteca Escolar té com objectius generals:  

 Donar suport i facilitar la consecució dels objectius del projecte educatiu de centre i 

dels programes d’ensenyament. És a dir, fer a la Biblioteca Escolar partícip dels 

processos d’ensenyament i aprenentatge segons el model educatiu del centre escolar. 

 Implantar i fomentar l’hàbit lector i el gust per la lectura als i les alumnes del centre 

escolar. Aquest objectiu és fonamental en la funció de la Biblioteca Escolar, ja que si 

des de la infància es promou la lectura i la investigació, s’obtindran alumnes amb més 

capacitat de reflexió i de resolució de conflictes de la seva vida quotidiana.  

 Oferir oportunitats de crear i utilitzar la informació per adquirir coneixements, 

comprendre, desenvolupar la imaginació i entretenir-se. Per tant, formar una 

Biblioteca Escolar com a font de recursos de treball i lloc d’oci. 

 Ensenyar a l’alumnat les habilitats per avaluar i utilitzar la informació en qualsevol 

suport, format o mitjà, tenint en compte la sensibilitat per les formes de comunicació 

presents a la comunitat. Així que, la Biblioteca Escolar ha de formar els i les alumnes 

essent competents digitalment i amb el tractament de la informació. 

 Proporcionar accés als recursos locals, regionals, nacionals i mundials que permetin a 

l’alumnat posar-se en contacte amb idees, experiències i diverses opinions. Per tant, el 

centre educatiu ha de comptar amb una biblioteca digitalitzada que permeti conèixer 

la informació no només a través dels llibres, sinó mitjançant fonts digitals que li 

permetin conèixer realitats i recursos de tot el món. 

 Organitzar activitats que afavoreixin la presa de consciència i la sensibilització cultural i 

social. És a dir, la Biblioteca Escolar ha d’estar compromesa amb la societat i el foment 

de la cultura, afavorint la difusió d’aquesta. 

 Treballar amb l’alumnat, el professorat, l’administració del centre i les famílies per 

complir els objectius del projecte educatiu de centre. Així doncs, la Biblioteca Escolar 

ha de formar part de l’educació de l’alumnat i servir com a centre de recursos de 

l’escola treballant en col·laboració amb l’organització del centre, professorat, alumnat 

i famílies. 

 Promoure la lectura, així com els recursos i els serveis de la Biblioteca Escolar dins i 

fora de la comunitat educativa. Aquest és també un dels objectius principals, treballar 

en el foment de la lectura i servir com a font de recursos a l’alumnat i al barri, en 

definitiva a tot aquell que vulgui accedir a ells, pertanyi o no a la comunitat educativa. 
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3.2 Organització de la Biblioteca Escolar 

 

La biblioteca ideal seria la que té els llibres ben classificats segons les 

normes de la professió, i a més indiqués la dificultat de la lectura que 

suposa o el nivell de lector que exigeix. (E. Teixidor. 2012, p. 128). 

 

Tal com especifica J. Laguna (2000), en els currículums de totes les àrees i nivells es posa 

especial interès en el tractament de les fonts d’informació en tot tipus de suports: llibres, 

revistes, vídeos, mapes, diapositives, Internet, etc., amb la finalitat que l’alumnat en realitzi 

una lectura comprensiva d’elles i creï el seu propi criteri. A més a més, el professorat ha 

d’atendre a la diversitat de capacitats i ritmes d’aprenentatge del seu alumnat, per això 

necessita disposar de materials i acudir constantment a la biblioteca escolar, que haurà 

d’oferir-se com un centre de recursos ben organitzats i centralitzats. 

L’autor comenta que els plantejaments pedagògics dels diferents currículums es basen en 

l’aprenentatge actiu i autònom, el qual requereix poder comptar amb els recursos necessaris. 

Així doncs, la biblioteca escolar ha de facilitar el lliure accés a les fonts d’informació i propiciar 

la igualtat d’oportunitats de tots els estudiants amb independència de la seva condició social i 

cultural. 

Tanmateix exposa que cada vegada és més freqüent la inclusió de programes de lectura 

comprensiva en els Projectes Educatius i la seva posada en marxa implica la necessitat de 

gestionar adequadament la biblioteca del centre. Amb aquesta tasca es pretén animar i 

assessorar el professorat responsable de la biblioteca escolar perquè organitzi adequadament 

els seus recursos i propiciï l’aprenentatge actiu de totes les àrees mitjançant un projecte de 

biblioteca integrat en els objectius pedagògics generals del centre. 

D’acord amb les aportacions de la UNESCO, l’organització de la biblioteca escolar , així com la 

manera en què es durà a terme la gestió i el treball en la mateixa, són uns altres aspectes a 

tenir en compte a l’hora d’instal·lar la biblioteca del centre educatiu.  

Així doncs, Laguna (2000) estructura l’organització de la biblioteca escolar en 13 punts: 

 

1- Tipus de documents (impresos, audiovisuals, informàtics) 

La biblioteca escolar ha de centralitzar la totalitat dels recursos, així que en primer lloc s’han 

de localitzar tots els materials que es trobin dispersos pel centre i traslladar-los a la biblioteca. 

Els documents que hagin de romandre en altres dependències del centre, departaments, altres 

biblioteques, etc., es registraran com a préstec de la biblioteca general. 
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Tipus de documents segons el seu suport (Laguna, J. 2000, p. 5-6): 

a) Documents impresos 

 Llibres:  

Llibres d’imatges o àlbums i llibres-joc 

Llibres de lectura: contes, novel·les, llegendes, poesia, teatre, etc. 

Llibres d’informació (fixen i divulguen els diversos àmbits del saber) 

Obres de referència o consulta (diccionaris, enciclopèdies, anuaris, catàlegs, etc.) 

Obres documentals o de coneixements: manuals, monografies..., obres de caràcter 

tècnic, científic, històric, geogràfic, etc. 

 Publicacions periòdiques: 

Diaris d’informació general 

Publicacions periòdiques dirigides a la població infantil i juvenil 

Còmics o historietes 

Altres publicacions de caràcter divulgatiu 

Publicacions per a docents 

 Materials gràfics: 

Cartells 

Mapes 

Fotografies 

Dibuixos 

 Literatura gris i material efímer: són documents elaborats pel propi centre o per 

altres centres, associacions, institucions, etc., que es difonen principalment per 

mitjà de fotocòpies. Poden ser: 

Documents elaborats a la biblioteca 

Documents elaborats per alumnes i professors del centre 

Dossiers documentals 

Arxius escolars de premsa 

 Documents de curta extensió i de vida efímera: fullets, tríptics, fulles informatives, 

etc. 

b) Documents audiovisuals 

 Diapositives 

 Transparències 

 CD d’àudio 

 DVD 

c) Documents informàtics o electrònics: disquets, CD-ROM, etc. 

 Programes informàtics: processadors de textos, bases de dades, fulles de càlcul... 

 Programes educatius per a les diferents àrees curriculars per alumnes i professors. 

 Cursos de formació sobre qualsevol tema específic. 
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2- Esporgada i actualització del fons 

És necessari esporgar i seleccionar el fons de la biblioteca periòdicament, ja que un biblioteca 

on els nous materials comparteixen espai amb els llibres desfasats o deteriorats és difícil de 

consultar. L’esporgada consisteix a apartar, momentània o definitivament, materials de la 

col·lecció de la biblioteca per adaptar-la a les necessitats reals dels usuaris i estalviar-los temps 

en la localització de les cerques bibliogràfiques. És convenient realitzar-la anualment. 

Segons (Laguna, J. 2000, p. 6-7) per fer una esporgada es poden seguir els següents criteris: 

 Els canvis introduïts en un centre per la reforma educativa. 

 El desfasament científic del contingut. 

 L’estat físic del deteriorament o de mutilació dels documents. 

 L’existència d’exemplars duplicats o de publicacions periòdiques d’escàs interès. 

L’autor explica que s’ha d’actualitzar cada any el fons de la biblioteca fins a aconseguir la 

proporció adequada: 2/3 d’obres d’informació i 1/3 d’obres de ficció. Les normes 

internacionals recomanen 12 volums per alumne com a col·lecció mínima inicial i un increment 

anual de 3 volums per alumne; el mínim acceptable és de 3.000 volums per a centres al voltant 

de 250 alumnes. I que ha d’existir una quantitat mínima de documents perquè satisfaci les 

necessitats dels escolars però es considera que més de 7.500 exemplars per Educació Primària 

i més de 16.500 per Educació Secundària és contraproduent. 

La composició del fons ha de ser equilibrada perquè no hi hagi descompensacions. És 

convenient tenir confeccionat una llista amb els materials prioritaris que s’han de comprar en 

cas de tenir pressupost. S’ha d’incloure en el fons de la biblioteca, reservant una zona especial, 

els llibres de text utilitzats en el centre perquè puguin ser consultats. 

Laguna (2000) afegeix que és necessari destinar a la biblioteca part dels pressupostos del 

centre amb la finalitat de comprar materials, equips informàtics, mobiliari, etc. L’equip docent, 

amb l’aprovació del Consell Escolar, establirà una partida econòmica per a despeses de la 

biblioteca. L’equip responsable de la biblioteca haurà realitzat prèviament un informe de les 

necessitats a curt i a llarg termini i una proposta de compra de materials, en tot tipus de 

suport, amb la finalitat d’equilibrar la col·lecció un cop consultats els sectors educatius. 

Segons García (2010) la selecció dels materials és una actuació necessària, delicada i inevitable 

i és una qüestió que el centre ha d’abordar en funció del seu context. L’autor remarca que el 

paper de la biblioteca pot ser essencial per coordinar les seleccions de materials curriculars, 

gestionar la circulació dels materials d’ús habitual i orientar en la producció de materials 

l’elaboració pròpia. 

L’autor fa saber que la selecció de materials de literatura infantil i juvenil, de llibres de 

referència i informatius, així com de materials en altres suports amb la finalitat d’incrementar i 

equilibrar els fons bibliotecaris, estarà determinada pel coneixement de les necessitats de 

textos i documents pel desenvolupament de les intervencions en la lectura, la utilitat dels 

documents pel suport al currículum i l’elaboració dels projectes documentals planificats. 

Tanmateix s’ha de contemplar l’adquisició de materials específics per al professorat, les 

famílies, l’alumnat amb necessitats educatives específiques i l’alumnat d’origen i cultura 
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diferents (fons plurilingüe), així com fons per atendre les necessitats documentals i 

informatives dels projectes els quals està immers el centre educatiu. 

Referent als recursos Spink (1990) exposa que un gran ventall i qualitat de les activitats i dels 

serveis que una biblioteca determinada o una cooperació entre la biblioteca i l’escola poden 

oferir dependrà dels recursos dels quals disposin. El recurs bàsic és l’econòmic i la major part 

del temps i esforç de l’administrador s’empraran a aconseguir la subvenció adequada. 

Tanmateix quan parla del fons bibliogràfic, comenta que seria difícil pensar en un programa de 

suport a la lectura que tingués èxit que no tingués com a fonament una bona col·lecció de 

materials: una col·lecció desenvolupada sistemàticament de llibres, de revistes, CD i DVD, 

d’ordinadors, de pòsters i mapes, de joguines i de jocs i de materials similars. Per crear una 

bona col·lecció de materials, s’han de cobrir els aspectes següents (J. Spink. 1990, p. 140-144): 

 Els propòsits i objectius de la col·lecció; en què s’ha d’oferir suport i quines prioritats hi 

ha. 

 L’abast de la col·lecció; quins materials, llengües, formats i nivells de comprensió s’han 

de cobrir. 

 Materials controvertits; si s’han de negar alguns materials, s’ha de plantejar i 

consensuar quins materials i si es restringeixen els materials per servir als joves o 

simplement per evitar una confrontació. 

 Donacions; s’ha de tenir una política clara i aplicar-la de manera coherent a l’hora de 

demostrar imparcialitat i donar un tractament correcte amb els materials donats. 

 Procediment i criteris de selecció; s’ha de tenir en compte la política per portar d’una 

manera controlada, sistemàtica i coherent en la selecció dels materials. 

 Manteniment de la col·lecció; per mantenir-la actualitzada i funcional, ha d’haver-hi 

una política de col·lecció que ha de cobrir aspectes de manteniment tals com 

l’expurgació, la substitució i l’enquadernació. 

 

3- L’espai interior 

És important que l’espai de la biblioteca respongui a les necessitats dels diferents usuaris, així 

doncs, Spink (1990) diu que primer s’ha de pensar en els grups d’edats de l’alumnat i en 

l’equipament que necessiten. Llavors s’ha de reflexionar sobre les activitats que es realitzen o 

es realitzaran a la biblioteca: lectura individual, treball en grup, audició de música, 

aprenentatges amb mitjans audiovisuals, aprenentatges amb programes informàtics, etc. 

Laguna (2000) explica que cada activitat, depenent també de l’edat, necessita un equipament 

específic (taula alta, coixins, catifa, ordinador, vídeo, auriculars, etc.) i requereix unes 

condicions especials d’ambientació, decoració infantil, decoració juvenil, ambient informal, 

ambient que convidi a l’estudi o a la relaxació, etc. 
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(Laguna, J. 2000, p. 8) proposa que per dissenyar la divisió de l’espai pot servir el següent 

quadre: 

 
Grups d’edats 
 

 
Activitats que es 
realitzen a una 
biblioteca 

 
Equipament 
necessari 

 
Característiques 
ambientals 

    

    

    

 

L’autor explica que un cop realitzades aquestes reflexions, es procedirà a l’elaboració d’un 

plànol amb la distribució de l’espai. Les prestatgeries poden servir com a elements de 

separació de les diferents zones. Tanmateix l’autor especifica que les prestatgeries no han de 

ser de més de 1,80m. d’alçada (de 1,30m. per als petits), amb cinc baldes per cos i amb una 

profunditat de 25/30 cm. 

Segons Spink (1990) les instal·lacions es poden definir com aquelles àrees en les quals 

s’ofereixen les activitats i els serveis. Es necessiten àrees per activitats tals com sessions de 

l’hora del conte, representacions teatrals, actuacions musicals, projecció de pel·lícules, etc. Es 

necessiten àrees en les quals els joves puguin utilitzar els materials de la biblioteca i puguin 

parlar. Ha d’haver-hi àrees tranquil·les.  

Això no obstant, l’autor defineix la biblioteca escolar com un entorn educatiu dissenyat 

artísticament perquè tingui un efecte estimulador i enriquidor sobre els estudiants; utilitza 

l’estratègia de l’estudi i de la investigació individual i independent, provocat de diverses 

maneres per aconseguir aquest efecte. Fer un entorn educatiu i d’entreteniment. Una 

biblioteca que tingui èxit està plena de coses que han de produir curiositat i de coses que han 

d’ajudar a l’individu a satisfer aquesta curiositat. 

 

4- Recepció del fons, registre i segellat 

Segons Laguna (2000) tots els documents que adquireix el centre han de ser registrats, és a dir, 

anotats en el Llibre de Registre (actualment Èpergam, programa informàtic de gestió) vertader 

inventari del fons de la Biblioteca Escolar. 

L’autor fa saber que un cop es comprova que els materials adquirits estan en perfectes 

condicions, es procedeix a segellar-los. És millor utilitzar un segell propi per a la biblioteca que 

utilitzar el del centre. Es posa a la portada (no a la coberta) procurant no tapar cap informació. 

La portada és la pàgina en la qual apareixen les dades de la coberta i a més a més l’il·lustrador, 

l’editorial i el responsable de la traducció. 

 

 

 



20 
 

5- L’organització dels materials i la seva col·locació  

Laguna (2000) explica que a la majoria de les biblioteques del món s’utilitza la CDU 

(Classificació Decimal Universal) com a sistema normalitzat de classificació temàtica general. La 

Classificació Decimal va ser dissenyada per Dewey, bibliotecari americà que va tenir un paper 

rellevant en l’organització de les biblioteques americanes.  

La CDU és un sistema de classificació bibliogràfica en el qual té cabuda i lloc tot el coneixement 

humà, tant en l’aspecte material com el conceptual. Estableix una taula de classificació 

numèrica que ordena la temàtica general en deu categories, del 0 al 9. Cadascuna de les 

classes principals està dividida en 10 subcategories, que alhora poden dividir-se per mitjà de 

l’adquisició de noves xifres seguint el principi de classificació jeràrquica que caracteritza la 

CDU. 

La CDU permet també organitzar els documents a les prestatgeries i per organitzar 

temàticament les prestatgeries a les biblioteques: 

 Taula de classificació temàtica principal de la CDU 

0. Obres generals (diccionaris i enciclopèdies) 

1. Filosofia 

2. Religió 

3. Ciències Socials 

4. (actualment està buit) 

5. Ciències Exactes i naturals 

6. Ciències aplicades 

7. Art. Música. Jocs. Esports. Espectacles 

8. Lingüística. Història i Crítica de la Literatura 

9. Geografia. Biografies. Història 

 

 La signatura topogràfica en els llibres de ficció 

Les obres literàries corresponents al número 8, solen constituir el 90% del fons, encara que el 

desitjable seria que no sobrepassessin 1/3 del total, ja que els llibres d’informació haurien de 

tenir una proporció de 2/3 del total del fons. Per comoditat es solen col·locar a part i distribuir-

se en quatre apartats segons els gèneres, a cadascun se’ls designa una lletra. 

N Per les novel·les 

P Per les recopilacions de poemes, rimes i cançons 

T Per les peces de teatre 

C Per les historietes, tebeos i còmics 
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A més, és convenient que s’ordenin de forma senzilla segons els diferents grups d’edats que es 

diferenciaran en lletres, números i colors determinats. 

I1 blau Fins els 7 anys (poca lletra i moltes il·lustracions) 

I2 vermell De 8 a 10 anys (text i il·lustracions per igual) 

I3 verd De 10 a 13 anys (predomini de text) 

JN groc A partir de 13 anys 

 

En les prestatgeries, els documents es classificaran per subdivisions de gènere i per ordre 

alfabètic de les tres primeres lletres del cognom de l’autor. La classificació de les obres d’un 

mateix autor es fa per ordre alfabètic dels títols. 

Cada llibre, amb la finalitat de col·locar-lo al seu lloc, té una petita etiqueta adhesiva que 

l’identifica i es col·loca a 2cm. de la part inferior del llom. En aquesta etiqueta s’escriu la 

signatura topogràfica que permet indicar la localització d’un document dins d’una biblioteca. 

Aquesta informació s’escriu a l’etiqueta i s’ordena en columna: en número de la CDU, les tres 

primeres lletres del cognom de l’autor i les tres primeres lletres del títol. Això permet ordenar-

los alfabèticament per autors i dins d’ells per títols. I finalment la signatura topogràfica s’haurà 

de registrar en el programa informàtic de gestió, com és l’Èpergam o en un llibre de registre. 

Per tant, segons Laguna (2000) és important que l’alumnat pugui moure’s en qualsevol 

biblioteca amb la mateixa familiaritat amb la que ho feia a l’escola o a l’institut. 

 

6- La senyalització de la biblioteca 

Una bona senyalització facilita la manipulació autònoma de l’usuari en les instal·lacions de la 

biblioteca. (Laguna, J. 2000, p. 11-12) classifica quatre tipus de senyalitzacions: 

 Les senyals externes: Faciliten a l’alumnat l’accés a la biblioteca des de qualsevol 

punt del centre i assenyalen la importància que es concedeix a la biblioteca en el 

conjunt de les instal·lacions. Han de ser atractives i contenir dibuixos al·lusius que 

corresponguin amb l’edat de l’alumnat. Serviran per col·locar a sota els cartells 

que anunciïn activitats puntuals (dia del llibre, exposicions, visita d’autor...). 

 Les senyals internes: Han d’estar a l’entrada i orienten els alumnes dins de la 

biblioteca. Poden aportar la següent informació: 

. Serveis que ofereix la biblioteca 

. Horari d’obertura i tancament 

. Plànol del local 

. Normes d’utilització 

. Orientacions sobre la recerca bibliogràfica: CDU, catàlegs manuals, bases de 

dades, accés a Internet, etc. 

. El sistema de préstec 

 Les senyals d’utilització de l’espai: S’han de senyalitzar les diferents zones 

d’activitats en les quals s’ha dividit l’espai de la biblioteca amb cartells anunciadors 

que continguin text i dibuixos al·lusius, si el centre és d’infantil i de primària. 
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 La senyalització temàtica de les prestatgeries: S’han de retolar els cossos segons la 

classificació de la CDU, tenint cura de no ocupar totalment les prestatgeries  i 

preveure l’arribada de nous materials. 

Normalment es col·loca a part el fons bibliogràfic referent a la localitat o a la 

comunitat autònoma, amb la finalitat de facilitar el seu accés a l’elaboració de 

treballs per l’alumnat. 

 

 

7- La catalogació 

Hi ha molts centres escolars que disposen del programa de catalogació en xarxa Èpergam. La 

catalogació segueix unes normes internacionals que s’han de conèixer per evitar organitzar la 

biblioteca amb criteris personals que impedeixin ser continuats per altres persones. És 

necessari simplificar-les i adaptar-les a les característiques de les biblioteques escolars. 

Segons Laguna (2000) el més important és dinamitzar la biblioteca i les normatives només 

faciliten la tasca d’organització i circulació dels materials. La informació permet fer la 

catalogació amb un mínim coneixement d’aquestes regles i permet estalviar temps en les 

tasques bibliotecàries.  

La majoria de dades que necessitem per catalogar un llibre les obtindrem de la portada, on 

extraurem la informació de l’autor, títol, editorial, il·lustradors, traductors, etc. La 

contraportada conté la resta de dades: col·lecció, títol original, edició, ISBN, dipòsit legal, etc. 

Tots els materials presenten un o varis  temes d’informació que constitueixen elements de 

cerca de la informació. S’utilitzen paraules o grups de paraules , denominades descriptors, que 

representen sense ambigüitat la noció o nocions contingudes en un document.  

 

8- El préstec bibliotecari 

El préstec bibliotecari és el servei mitjançant el qual la biblioteca difon a l’exterior la seva 

col·lecció. Els usuaris principals  són l’alumnat i el professorat, encara que a vegades pot 

ampliar-se a altres col·lectius (pares i mares, ex alumnes, personal no docent, etc.). 

Segons (Laguna, J. 2000, p. 15) poden haver-hi tres tipus de préstec:  

 Individual 

 Col·lectiu: aula, departament, equips de cicle, etc. 

 Interbibliotecari: Permet accedir a fons difícils d’aconseguir o d’elevat cost. 

El control del préstec requereix: 

 Identificar el document que es prestarà. 

 Identificar al lector que se l’emporta. 

 Relacionar les dades del document amb les del lector mentre duri el préstec. 

Al lector se li entrega una fitxa o punt de llibre on consta el dia que ha de fer la devolució del 

document. Si volem modernitzar la nostra biblioteca el millor és informatitzar el préstec. 
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Els principis per elaborar una política de préstec segons (Laguna, J. 2000, p. 16-17) són: 

1. Difusió: Ha de prevaler el principi d’obertura davant al de conservació del fons. S’ha 

d’evitar que la por que els documents es perdin o es deteriorin limitin la seva utilitat i 

difusió. 

2. Limitació selectiva: S’exclouen del préstec: 

 Obres bàsiques de referència. 

 Fons antic i valuós. 

 Obres que hagin de ser consultades per un gran nombre d’usuaris. 

3. Tipus de lectors: Es pot distingir entre alumnes de diversos cicles, professorat, 

personal no docent, famílies, ex alumnes, etc. 

4. Duració del préstec: Pot variar pels diferents tipus de documents i de lectors. La 

duració habitual és de 7 a 15 dies, encara que aquest període es redueix si és material 

audiovisual. Sempre es podrà prorrogar el préstec un nou període. 

5. Nombre de volums: Generalment es presta un màxim de dos volums, però pot variar 

en funció dels tipus de lectors que s’estableixin.  

6. Reserva de documents: És un servei complementari del préstec i consisteix a apartar 

un document que ha estat reservat per un lector en el moment en el qual és retornat a 

la biblioteca. És necessari establir un nombre de màxim de documents que pugui 

reservar cada tipus de lector. 

7. Retards en les devolucions: Als lectors que triguin en retornar un exemplar se’ls pot 

sancionar amb la retirada del carnet durant tants dies com es sobrepassi el préstec 

autoritzat. La sanció també pot variar segons el tipus de lector. 

8. Pèrdues i deterioraments de documents: Per evitar les pèrdues de documents, s’ha de 

conscienciar als usuaris la necessitat de cuidar el material de la biblioteca. En els casos 

de deterioraments lleus és millor demanar als alumnes que ho comuniquin a la 

biblioteca i no intentin arreglar-ho pel seu compte. Quan es produeixi un 

deteriorament seriós o una pèrdua, serà necessari que es reposi l’obra.  

9. Préstec als alumnes petits: En Educació Infantil i primer cicle d’Educació Primària el 

préstec es pot realitzar seguint les mateixes normes que per la resta dels alumnes, 

però adaptant-les. Els petits necessiten menys temps per llegir un llibre, pel que el 

període de préstec dels documents pot escurçar-se per ells. 

10. Préstec col·lectiu: Per aconseguir una gestió centralitzada dels recursos documentals 

del centre educatiu, les col·leccions de llibres existents en les aules i en els 

departaments han de ser tractades com a préstecs col·lectius realitzats per la 

biblioteca del centre. En aquestes ocasions s’haurà de considerar a cada col·lectiu com 

un tipus de lector més pel qual s’estableixen unes normes determinades en relació al 

període de préstec, nombre d’exemplars, reserves, etc., que hauran de ser molt 

superiors a les aplicades al préstec individual. 
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9- L’horari de la biblioteca i el personal encarregat 

És important que una biblioteca escolar presti els seus serveis en un ampli horari d’obertura, ja 

que si es vol utilitzar la biblioteca com un espai d’aprenentatge actiu ha d’estar oberta durant 

tot l’horari lectiu. Si a més, s’obre fora de l’horari lectiu s’aconseguirà que la biblioteca sigui un 

espai de lliure accés a la informació, que permeti la igualtat educativa de tot l’alumnat amb 

independència de la seva condició social i familiar. 

Laguna (2000) exposa que l’obertura de la biblioteca depèn directament de la disponibilitat 

que els professors del centre tinguin en el seu horari lectiu. L’ideal és tenir un responsable amb 

una formació adequada que estigui recolzat per un equip interdisciplinari de professors que 

programi totes les activitats relatives al seu funcionament. L’autonomia dels centres permet 

poder adequar l’horari del professorat, però també es pot recórrer a la col·laboració dels 

alumnes més grans i establir un torn per cursos i grups. Fora de l’horari lectiu es pot demanar 

la col·laboració de l’AMPA o de personal voluntari. 

García (2010) afegeix que a través d’un servei d’atenció i suport a les famílies, la biblioteca 

escolar pot facilitar orientació bibliogràfica, la preparació de lots de documents específics per a 

les famílies, l’establiment d’un horari d’assistència a aquestes, la invitació a participar en 

activitats de formació, etc. La biblioteca escolar, a més de la seva funció pròpiament curricular 

com a instrument de suport a l’aprenentatge, no deixa de ser un espai de molta importància 

en l’educació per al temps lliure i l’oci de l’alumnat, on la lectura ha d’ocupar un lloc principal. 

Tanmateix, la biblioteca escolar ha de servir-los de referent i facilitar-los orientació 

bibliogràfica. 

 

10- La difusió del fons, serveis i activitats 

Els usuaris de les biblioteques han de conèixer els seus fons i tenir al seu abast el catàleg del 

fons original o la possibilitat de consultar-los a l’ordinador, si està informatitzat. 

Laguna (2000) diu que és molt útil publicar, cada cert temps, un butlletí amb les novetats 

bibliogràfiques, dirigit i adaptat a les necessitats de cada grup de lectors. Tanmateix els 

fulletons informatius permeten conèixer també les activitats programades sobre animació a la 

lectura (visites d’autors, celebració del dia del llibre, exposicions de temes monogràfics, 

concursos literaris, etc.). En la guia de la biblioteca es donaran instruccions sobre l’espai, 

organització dels fons, cerques bibliogràfiques, etc. 

García (2010) exposa que aquesta competència l’han d’assumir el coordinador i el responsable 

de la biblioteca del centre, han d’ocupar-se de conèixer els mitjans i canals adients per tal que 

la informació circuli i arribi als destinataris de manera efectiva. És precís garantir la difusió de 

la informació i la presència de les actuacions en lectura i biblioteca en diversos moments i 

utilitzant diferents suports. La difusió s’ha de fer diversificant els mitjans: tauló d’anuncis a 

l’exterior de la biblioteca, secció de la biblioteca a la web del centre, circulars informatives, 

guies de la biblioteca, premsa, revista escolar, guies de lectura, butlletins informatius 

periòdics. La biblioteca escolar pot difondre els seus serveis, activitats i propostes de treball 

dins i fora de l’escola.  



25 
 

Spink (1990) afegeix que un element essencial en qualsevol organització és saber del que es 

disposa, on està i en quin moment es disposa d’això. La difusió va dirigida a provocar 

esperances així com a donar informació actual. Ha d’entendre’s més enllà de l’entorn 

immediat de la biblioteca o de l’escola fins la comunitat on, per exemple, les famílies i els 

infants d’Educació Infantil viuen i treballen. Tanmateix, un altre motiu per a la difusió és donar 

a la biblioteca o a l’escola un major perfil, de manera que atregui crèdits i persones 

interessades. Els mitjans de comunicació són tan importants com els cartells.  

 

11- La formació d’usuaris 

Una de les tasques del personal responsable de la biblioteca serà la de mostrar el seu 

funcionament (senyalització, catàlegs, cerques bibliogràfiques, utilització de les fonts 

d’informació, etc.) a l’alumnat del centre. L’adquisició de destreses en el funcionament de la 

biblioteca els serà de gran utilitat en la seva etapa d’estudiants i professional. 

Laguna (2000) opina que quan la biblioteca estigui integrada en el funcionament pedagògic del 

centre, la formació d’usuaris és innecessària. En aquest cas, la biblioteca és l’almamater i 

l’alumnat la utilitza de manera quotidiana durant el seu horari lectiu, realitzant tasques 

bibliotecàries com la catalogació informatitzada, el préstec, etc.. Per a això s’estableix un 

calendari d’ús per grups i nivells, que abasta tot el curs escolar. Per tant, l’alumnat ha de 

conèixer el funcionament i organització de la biblioteca i les normes internacionals per les que 

es regeix. 

 

12- L’assessorament bibliotecari 

És necessari establir contactes amb altres biblioteques (Centres de Recursos del Professorat, 

Biblioteques Públiques, centres documentals dels serveis centrals educatius, etc.) per a 

treballar amb elles en xarxa. 

Treballar en xarxa significa funcionar en equip amb l’objectiu de distribuir tasques 

bibliotecàries, compartir els recursos i coordinar les activitats de dinamització. Per facilitar la 

comunicació entre la xarxa és necessari utilitzar un model informàtic comú, i un sistema de 

comunicació ràpid i eficaç (Internet). 

Laguna (2000) esmenta que és necessària l’elaboració de catàlegs, que permetin difondre els 

fons amb la finalitat de rendibilitzar-los al màxim, no només per als usuaris del propi centre 

sinó per als de les altres biblioteques properes a la xarxa. Per tant, treballar en xarxa és 

treballar en equip. 
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13- L’animació a la lectura 

Per finalitzar, Laguna (2000) considera que la transformació de la biblioteca escolar en un 

centre de recursos que recolzi l’aprenentatge actiu de totes les àrees i nivells implica no només 

canvis organitzatius sinó també metodològics. 

Al ser la biblioteca escolar una activitat transversal, és important que la responsabilitat del seu 

funcionament no recaigui exclusivament en una persona sinó en un equip interdisciplinari, que 

elabori amb criteris pedagògics les activitats d’animació a la lectura i dinamització dels 

recursos. 

Segons l’autor un dels problemes que més preocupen a les autoritats educatives és la 

deficiència de la comprensió lectora dels estudiants i avui més que mai es fa necessari formar 

lectors crítics, capaços de discriminar i seleccionar la informació. Així doncs, la tasca de la 

biblioteca escolar és trencar amb les actituds negatives que l’alumnat té respecte a la lectura, 

partint que aquesta és una opció personal que implica una llibertat d’elecció, no només en el 

tema sinó també en el suport de la informació. 

L’autor afegeix que les activitats d’animació a la lectura no han de presentar-se de forma 

aïllada del currículum sinó integrada en un projecte lector del centre, consensuat i planificat 

pel professorat. Un cop s’hagi pensat en la necessitat de realitzar determinades activitats 

relacionades amb les línies pedagògiques del centre s’haurà d’acudir als responsables que 

puguin organitzar-les i no al revés. Aquestes actuacions aïllades, tals com trobades amb autors, 

taules rodones, converses, etc., no tenen un sentit pedagògic si no responen a una política 

lectora continuista i a un pla lector de centre. Per tant, hem de treballar per un model de 

biblioteca integrat en la vida pedagògica del centre, que permeti realment la igualtat 

d’oportunitats educatives de tots els estudiants.  
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3.3 Literatura Infantil 

 

“La producció actual de llibres per a infants i joves és extensa i variada. 

Mai els infants han tingut al seu abast tanta quantitat de títols –de 

bons títols– com dels que ara disposen.” (J. Centelles. 2005, p. 31). 

En el seu llibre J.J. Lage (2013) es pregunta com ha de ser un bon llibre infantil. Com que és una 

qüestió complicada i alhora delicada, atès que els llibres que a vegades són catalogats com a 

“bons llibres” per un comitè d’experts no gaudeixen del favor dels joves lectors; i a l’inversa, 

llibres considerats com a “menyspreables” obtenen reiteradament el beneplàcit dels lectors, 

sense que s’arribin a comprendre bé del tot els motius d’aquestes adhesions o rebutjos, la 

primera conclusió que en fa l’autor és que la tasca d’escriure per a nens no és fàcil, ja que 

s’han de coalitzar molts factors, no tant literaris com extraliteraris.  

 

L’autor considera que la primera condició per aconseguir-ho és escriure per a l’interior del nen 

que som, no oblidar la infància que vam ser, d’on venim. Una altra condició molt citada és el 

que es denomina: llibertat per escriure, el fet de no estar condicionat pel destinatari. Unes 

altres claus per a tenir èxit entre els infants són l’humor, ja que als lectors joves els agrada 

riure i passar-ho bé; el misteri, perquè manté l’atenció i l’interès del lector; la senzillesa, una 

altra condició indispensable en un relat per a nens i nenes, la senzillesa en el sentit de 

naturalitat, d’espontaneïtat, etc., l’èxit resideix a donar resposta a conflictes existencials, als 

conflictes humans bàsics de manera molt senzilla. És a dir, un bon llibre infantil és aquell que 

posa una mica d’ordre en el caos intern amb el qual conviu l’infant, que li permet romandre 

serè i tranquil. Per tant, un bon llibre infantil ha de garantir abundants diàlegs, molta acció, 

brevetat i agilitat, personatges feliços... És indispensable aconseguir que el lector s’identifiqui 

amb el que llegeix, i aquesta identificació sol venir a través dels personatges, per això és bo 

que els protagonistes tinguin l’edat del lector. J. Centelles (2005, p. 37) afegeix que l’estructura 

narrativa ha de ser tancada, que no deixi l’infant amb dubtes ni gaires opcions, perquè el nen 

necessita sentir-se segur d’allò que llegeix, necessita saber com actua cada personatge. 

Cal parlar també de l’interès predominant dels infants per la literatura on els animals són 

protagonistes, i a partir d’aquesta qüestió, l’autor intenta donar respostes clares segons les 

opinions que ha cercat de diferents experts. En la gènesi de l’animisme infantil o en el fet 

d’atribuir a objectes o animals qualitats humanes convergeixen causes tant d’ordre individual 

o psicològic com d’ordre social, atès que els infants s’interessen pels animals perquè els adults 

s’interessen també per ells. Lage (2013) exposa que, des de sempre, les faules han estat un 

recurs molt utilitzat a l’educació d’infants i joves, encara que molts autors s’han qüestionat si 

resulten comprensibles i adequades per aquesta educació, ja que pensaven que contenien un 

ensenyament pseudocientífic i els infants prenien partit, quasi sempre, contràriament a l’ànim 

del fabulista. Els avantatges de les faules són que parlen d’animals i a més, es tracta d’obres 

breus, denses, elaborades segons mètodes que no tenen res a envejar a les tècniques 

d’avantguarda: diàlegs animats, suspens, acció de desenvolupament ràpid... 

L.M. Girona (2006) emprèn la selecció dels llibres infantils dient que una tasca fonamental del 

docent o responsable de la biblioteca escolar és recomanar llibres per fomentar el gust per la 
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lectura i que una elecció adequada del llibre, adaptada als gustos de l’infant, és essencial per 

ajudar-lo a continuar llegint. Per tant, és adequat disposar d’una metodologia d’anàlisi del 

relat dirigit als infants que ens permeti obtenir informació objectiva sobre el llibre per poder 

perfilar amb més exactitud el tipus de lector al que pot anar dirigit. 

A. Chambers (1991) explica que un nen o una nena en edat preescolar que encara no pot 

“llegir”, però que mira i comença a descobrir quin costat va cap amunt, com girar les pàgines i 

què fer amb les solapes, i gaudeix tant de tot això que troba a algú que pugui llegir-li les 

paraules en veu alta mentre mira els dibuixos, està tenint tant èxit en aquell moment en la 

seva vida com a lector. Afegeix que podem ajudar millor als aprenents de lectors quan 

confirmem el seu èxit a mesura que es mouen al voltant del cercle de lectura, que és un èxit 

anar a veure una col·lecció de llibres, escollir un llibre, decidir si li posa més atenció o el rebutja 

a favor d’un altre, seure a “llegir”, etc., tot és un èxit. Per tant, comenta que els llibres per a 

infants molt petits estan dissenyats amb imatges i paraules que permeten que es doni el 

descobriment del plaer en una lectura de pocs minuts de duració, ja que per ells mantenir la 

concentració durant uns minuts és molt difícil. 

G. Lluch (2010) exposa que una de les qüestions que poden generar més dubte als docents o 

bibliotecaris és com seleccionar lectures o quins criteris emprem a l’hora d’adquirir llibres i 

lectures per a infants i joves, i per tant, per a les recomanacions d’aquests. Així és que, en el 

moment de seleccionar un fons per a la secció infantil, a la segona etapa dels infants de 3 a 6 

anys, els llibres poden de tractar tot tipus de temes, amb llenguatge adaptat a cada edat i els 

llibres no sempre han de tenir un caràcter alliçonador, sinó que atenguin a les emocions dels 

infants des d’edats primerenques, ja que és una etapa fonamental per assentar les bases d’un 

bon lector, per despertar la curiositat dels infants en la lectura, aprofitant la gran imaginació 

que tenen, la capacitat d’estupefacció, les ganes de saber i conèixer, i aquestes necessitats les 

poden satisfer amb els llibres. El moment en que els infants comencen a desxifrar el codi escrit 

és determinant, perquè si ja tenen una idea del llibre i de la lectura i el contacte amb la paraula 

escrita és quotidiana i de forma natural, l’aprenentatge serà més fàcil. Per tant, l’adult ha de 

guiar a cada infant en el seu procés d’aprenentatge de la lectoescriptura respectant el ritme de 

cadascun/a. Tanmateix és convenient compartir amb els infants la lectura en veu alta, ja que 

els ofereix una perspectiva diferent per comprendre els textos i una dimensió de la paraula 

escrita a través de la sonoritat, propicia el diàleg i desenvolupa la capacitat d’atenció i 

d’incrementar el seu vocabulari. 

Quan al tipus de lectura més freqüent a l’edat infantil, T. Colomer (1999) fa referència a 

l’àlbum il·lustrat, en el qual la imatge té molt valor narratiu, tant o inclús més que el propi text. 

Els àlbums il·lustrats motiven a infants i adults i afavoreixen l’alfabetització en imatges, ja que 

solen ser de gran qualitat. El format d’aquest tipus de llibres normalment és gran i el número 

de pàgines és limitat. A diferència dels àlbums il·lustrats, podem trobar llibres il·lustrats que, 

com explica Spink (1990), la imatge és un simple complement del text. 

Amb tot això, J. Centelles (2005) coincideix dient  que per a les primeres edats lectores s’han 

de buscar àlbums il·lustrats en què les històries siguin senzilles, que continguin repeticions o 

encadenaments, o històries d’animals que representen tipus “humans” i permetin la 

identificació amb els personatges. L’autor afegeix que els llibres il·lustrats en mans dels nens 



29 
 

són objectes afectius i molt més si és l’adult qui li passa les pàgines i li explica. Així doncs, 

s’estableix una relació triangular entre llibre, l’infant i l’adult on cadascú té un paper a jugar.  

Criteris de selecció de llibres per a infants d’aquestes edats segons Lluch (2010) i Girona 

(2006), tenint en compte l’edat dels alumnes, els nivells lectors i els tipus de lectors: 

 Llibres atractius els quals ha de predominar la il·lustració, que acompanyi i li doni 

sentit a un text breu, amb frases clares i simples, d’estructura lineal. Utilitzant un 

llenguatge comprensible, però incorporant paraules noves per ampliar el seu 

vocabulari. 

 Introduir els llibres de fantasia i contes clàssics perquè els agraden molt. 

 Els llibres han de tenir una trama coherent i ben seqüenciada: inici – nus – 

desenllaç. 

 Incloure llibres sobre hàbits i rutines, per ajudar-los en l’adquisició de l’autonomia 

personal i en l’acte de compartir. 

 Llibres que reflecteixin l’entorn quotidià amb els quals puguin identificar-se, per 

ajudar-los a reconèixer les seves emocions.  

 Llibres de diferents mides i formats, interactius, que els cridin l’atenció i els 

sorprenguin. 

 Llibres que els permetin la manipulació i el joc creatiu per, altrament impulsar el 

desenvolupament psicomotriu. 

 Llibres informatius sobre conceptes bàsics: animals, colors, formes, números, 

lletres, contraris, ciències, cultures, etc. 

 Introduir llibres d’endevinalles i poemes breus que els animin a jugar amb les 

paraules. 

 Llibres d’humor, de còmics, etc. 

 

Llibres adequats per llegir als infants en veu alta: 

 

 Narracions sobre la vida quotidiana que incloguin diàlegs. 

 Contes amb una estructura més elaborada i/o novel·les breus seccionades en 

capítols. 

 Faules, llegendes, contes tradicionals i de fades, que despertin la seva 

imaginació i els generin referents. 

 Poemes, endevinalles i embarbussaments. 

 Relats d’humor i tires de còmics de trama senzilla i amb qualitat d’il·lustració. 

 

Spink (1990) considera que el terme “clàssics”, utilitzat amb excessiva profusió, sembla donar a 

entendre qualsevol llibre per a nens anterior a 1900. Opina que distingir alguns llibres com 

clàssics serveix a un valuós objectiu: és el reconeixement que són obres de mèrit per dret 

propi. Fa referència a la lectura brossa dient que la infància dura poc, encara que és un període 

intens de desenvolupament i, encara que proporciona les bases dels valors, de les actituds i 

dels sentiments que poden durar tota una vida, passa aviat. L’autor també es refereix als 
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llibres “dolents” com aquells que limiten les esperances dels lectors, de sí mateixos i dels 

demés, especialment els d’una altra ètnia, religió, sexe o classe social. 

Llavors afegeix que els adults, en particular els pares preocupats, a l’apreciar la seva 

transitorietat i el seu valor, creuen que cada moment de la infantesa ha de passar-se en una 

activitat que, d’alguna manera, sigui digna i mereixedora de recompensa. No hi ha temps per a 

llegir “escombraries”.  

L’autor remarca que un lector és el lector omnívor, preparat per a recollir qualsevol afer que 

estigui a la seva vista. I que a l’oferir als infants una sèrie de materials de diversa qualitat, el 

mestre/a, bibliotecari/a o el pare/mare, produeixen joves lectors perspicaços, entretinguts i 

informats: joves preparats i disposats per avaluar i discutir. 

 

3.4 Dinamització de la lectura 

3.4.1 PLEC i Currículum 

 

Segons el currículum del segon cicle de l’Educació Infantil, la finalitat d’aquesta en els centres 

és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants 

en col·laboració amb les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on es 

sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. 

Tanmateix s’exposa que en aquesta etapa és imprescindible que els nens i les nenes sentin que 

tenen un lloc en el seu entorn i que hi confien; per això cal acollir-los i acceptar-los 

íntegrament amb estima, conèixer-los i comprendre’ls des del respecte i l’afectivitat, i 

assegurar les relacions de confiança i la creació de vincles amb les persones adultes i els 

companys i companyes propers. 

Si els llibres estan presents des de les primeres edats, la seva relació amb ells serà natural. 

García (2010) considera que crear ambients lectors i escriptors no és estar permanentment 

fent activitats, sinó procurar experiències lectores/escriptores significatives i propiciar les 

condicions òptimes per convertir en un fet quotidià la pràctica lectora. L’escola ha d’oferir un 

model didàctic que propiciï accions incitadores a la lectura, donant pas a un currículum que 

permeti l’apropiació per als usuaris de la cultura escrita. 

García (2010) concreta que és convenient repensar alguns aspectes que han influenciat i 

afecten a les situacions de foment lector en l’àmbit escolar, ja que es constata que el 

desenvolupament de la competència lectora (comprensió, reflexió, capacitat crítica, cerca 

d’informació, anàlisi...) no passa en l’educació obligatòria de nivells funcionals molt bàsics. Diu 

que el paper principal de l’escola és el de proporcionar un ensenyament  eficient de la lectura i 

l’escriptura. Per a això, opina que és necessari que el centre educatiu es converteixi en una 

part més de la xarxa de lectura de la comunitat, concedint a la biblioteca escolar la capacitat 

per articular actuacions generals per a tot el centre que cooperen a fomentar la lectura.  

Tanmateix l’autor expressa que és preocupant l’obsessió de part del professorat per fer que 

l’alumne o alumna llegeixi més, en comptes d’establir la pràctica lectora i llegir millor. Per tant, 
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exposa que es necessiten mediadors molt qualificats que facin possible una òptima 

coordinació entre institucions, administracions, entre escoles i biblioteques, etc. L’autor 

afegeix que és responsabilitat de l’equip gestor del centre educatiu incorporar als documents 

principals de l’organització escolar (Pla de Centre, Projecte Educatiu, etc.) les decisions i 

actuacions que determinen aquest component, és a dir, el director del centre ha d’impulsar al 

professorat perquè també incorpori la política de lectura a les seves programacions 

didàctiques. 

D’acord amb la definició de lectura, Spink (1990) es refereix a la lectura com una activitat 

relacionada amb el pensament, ja que no és només una qüestió de transferència de la 

informació des de la lletra impresa a la ment del lector, és també una contribució activa des 

del magatzem de coneixements del lector. 

L’autor assegura que la lectura permet un complement de l’ experiència directa, una ampliació 

ulterior del món dels infants. L’ajuda que la lectura pot donar al creixement, tant en els 

experiments cognitius (intel·lectuals) com afectius (emocionals), per tant, descriu els diferents 

tipus de desenvolupament (J. Spink. 1990, p. 54-70): 

1 - La lectura i el desenvolupament  intel·lectual: Els processos d’aprendre a llegir i de 

llegir de manera competent estan relacionats fonamentalment en el desenvolupament de les 

tècniques i capacitats intel·lectuals. No només ens proporcionen la matèria per a l’activitat 

intel·lectual (fets, coneixement, possibilitats, etc.), sinó que també tenen la qualitat d’animar 

el pensament reflexiu i tenir consciència dels processos de la ment.  

Per tant, la lectura és el pensament sota l’estímul del que està imprès i gravat, així que, és 

difícil que es produeixi un tal pensament sense el creixement i el desenvolupament de la 

capacitat intel·lectual. Tanmateix no acaba a la infantesa, per suposat, sinó que és un procés 

que es dóna al llarg de tota la vida. 

2- La lectura i el desenvolupament del llenguatge: La lectura, en part es relaciona amb el 

paper del llenguatge, de l’ús excitant i il·luminador del llenguatge d’un mateix per persones 

que són destres en el llenguatge escrit. D’una manera similar, els àudios de so, la ràdio, el 

cinema, l’assistència al teatre, a les xerrades i als concerts de música vocal proporcionen 

l’oportunitat de sentir el plaer del llenguatge parlat i cantat. 

El llenguatge és un plaer que comença abans de parlar amb cançons i sons. Aviat es recolza en 

paraules que un infant pot no només respondre, sinó també construir. El desenvolupament ¡t 

del llenguatge proporciona una millor capacitat per a una millor comprensió del món, per a 

l’exploració del món i per a gaudir del món. Proporciona una millor expressió de les idees d’un 

mateix i de les altres persones. Proporciona una alegria del llenguatge mitjançant la parla, la 

broma, l’escriptura “creativa”: poesia, contes, diari, cartes. La lectura té un paper a jugar en 

aquest procés, però només una part. 

3- La lectura i el desenvolupament emocional: Una de les activitats principals de la 

infància és acabar amb les emocions, dominar-les i fixar en quin grau la nostra mateixa 

societat, comunitat o família troba acceptable la manifestació de les emocions. 
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En el joc un pot explorar sentiments sense prendre riscos/riscs, sense haver d’enfrontar-se 

amb les conseqüències del seu comportament, per això, l’agressió en el joc, la sexualitat en el 

joc, o el desafiament de les convencions en el joc s’accepten quan un comportament d’aquest 

tipus de debò seria castigat.  

Molt del que es llegeix, des de les poesies infantils i els contes de fades fins la novel·la per a 

adults, permet, fins a cert punt, experimentar una sèrie d’emocions. En la lectura, un té la 

seguretat de conèixer que té la possibilitat d’allunyar-se de la situació emocional en quant ho 

desitja o necessita. És aquesta elecció el que fa de la lectura una experiència agradable, encara 

que pugui generar-se una tensió, normalment, el tractament de la ficció tanca l’alliberació 

d’aquella tensió. 

4- La lectura i el desenvolupament de la personalitat: Gran part de la lectura està 

relacionada amb l’exploració de les actituds i dels comportaments d’altres persones. 

Tanmateix gran part de la lectura està relacionada amb nosaltres mateixos, amb la nostra 

intimitat, i amb la nostra pròpia identitat. 

La recerca de si mateix es dóna al llarg de la vida: trobar els gustos, els interessos, les creences, 

els valors, les opinions, les obligacions, la carrera, les capacitats, les virtuts, els defectes i els 

errors propis d’un, siguin conscients o inconscients.  

No només contribueixen a aquest procés les novel·les i els contes, sinó també el llibres 

d’informació, les biografies, els poemes, les comèdies, els films i els programes de televisió que 

exploren emocional i intel·lectualment la personalitat i la vida social que contribueixen a 

aquest procés d’exploració de sí mateix. 

Exposar una àmplia col·lecció de llibres d’informació que permetin als infants descobrir les 

seves pròpies aficions; en molts casos les “passions” seria una descripció més exacta. Una 

primera introducció als llibres d’animals o als llibres de ballet o d’història antiga, pot ser el 

principi d’una afició, d’una carrera al llarg de la vida. 

Altres lectures poden ajudar a trobar la identitat d’un mateix pel que fa a la nostra identitat 

sexual o la nostra identitat ètnica, cultural i geogràfica i les nostres identitats religioses i 

morals. Moltes d’aquestes qüestions són conflictives: amb els pares, amb els amics, amb les 

escoles o amb nosaltres mateixos. La lectura a vegades pot proporcionar orientació i suport, 

especialment al mostrar-nos que altres havien tingut confusions i conflictes  similars i que han 

sobreviscut.  

5- La lectura i el desenvolupament social: El gran art humà és viure amb els nostres 

similars mentre conservem la nostra pròpia personalitat. Són tals les complexitats d’aquestes 

relacions i els mitjans d’establir-les i mantenir-les que són el tema de la majoria dels contes i 

novel·les. Entre els primers contes que els infants escolten hi ha aquells que uns grups de 

personatges (persones, animals, etc.) viuen junts i posen a prova les seves relacions. 

 

6- La lectura i el desenvolupament moral: Gran part del contingut del desenvolupament 

social està relacionat amb la ètica. En el passat, la lectura dels infants es considerava que havia 

de tenir el gran objectiu de donar al jove lector una guia moral, en realitat, una direcció moral.  
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Es va trigar molt de temps a acabar amb la idea que els infants eren, en potència, dolents i 

indolents, que eren com petits gerros que calia omplir amb informació i amb orientació moral 

abans que s’omplissin ells mateixos amb maldat, ociositat i ximpleries. Per suposat, que això 

s’hagi fet tan maldestrament en el passat, no significa que les idees del que està bé i del que 

està malament no hagin de tractar-se en les narracions i novel·les per a joves. En realitat, és 

difícil pensar en l’expressió de qualsevol idea que no tanqui una actitud moral. Els autors 

moderns no insisteixen massa en el punt de vita moral, però tenen prou fe en ell per 

permetre-li que aflori igual que a la vida literària.  

7- La lectura i el desenvolupament espiritual: Encara que l’època actual no podria 

descriure’s com a “religiosa”, hi ha un gran interès per la mitologia, la màgia, l’ocultisme, les 

filosofies orientals i pel sobrenatural.  

 

3.4.2 Estratègies per apropar a la lectura 

 

Spink (1990) interpreta que els primers cinc anys de la vida són un període de ràpid 

desenvolupament, els infants aprenen a llegir molt abans que tinguin una instrucció formal de 

la lectura. Es converteixen en lectors en el sentit que tenen esperances i motivacions positives 

molt abans que vagin a l’escola. Necessitaran desenvolupar unes tècniques i exercitar-les per 

arribar a ser lectors competents i independents, però estan en el bon camí per sentir plaer per 

la lectura. 

Per suposat, aquestes manifestacions es produeixen en aquells infants que, sigui quina sigui la 

seva condició socioeconòmica , tenen famílies que tenen temps per parlar amb ells, per llegir-

los, de llegir i donar-los exemple. Per tant, és necessari guiar als nens i nenes que busquen una 

lectura fàcil i oferir suport als joves menys avantatjats, que comencen desmotivats i aviat 

associen l’aprenentatge de la lectura amb el fracàs i la frustració. 

L’autor fa referència a com s’ensenya la lectura, i opina que podem trobar-nos amb grups de 

nens i nenes amb diferents estadis de motivació i preparació, tant els que han adquirit la 

capacitat de llegir com han adquirit la de parlar, sense esforç, “informalment” i, sovint, sense 

adonar-se’n, com els que no han començat a apreciar l’objectiu de la lletra impresa. Per tant, 

el mestre o la mestra ha d’utilitzar un ampli ventall de sistemes, mètodes i materials, segons 

les necessitats de cada alumne/a i del grau de coneixement del mateix  per portar a tots a un 

nivell de resultats acceptable. 

Els sistemes experimentats són els següents (J. Spink. 1990, p. 76-77): 

 “Mirar i dir”. És un sistema de paraules senceres que requereix l’establiment d’un 

vocabulari reconegut visualment. Per exemple quan reconeixen el seu propi nom, o 

paraules vistes en envasos d’aliments, etc. 

 Fònic. En el sistema fònic les paraules s’estableixen a partir de les lletres individuals o 

de grups de lletres. 

 Frase sencera. En aquest sistema l’alumne/a dicta un text per a un dibuix, el mestre/a 

escriu el text i l’alumne/a el llegeix.  
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 Psicolingüístic. Aquest sistema de joc de paraules, reflecteix la manera amb la que els 

lectors competents i els novells lluiten amb un text de cara a obtenir el seu significat 

amb la identificació de les paraules escrites. Aquest sistema implica l’acció de quatre 

processadors bàsics: grafèmic, fonològic, semàntic i ortogràfic. 

L’autor afegeix que l’èmfasi està en la comprensió, en l’obtenció del significat i en el plaer, no 

només en les tècniques de descodificació. Molt de l’èxit d’un sistema basat en el significat i en l 

plaer depèn de la qualitat dels materials de lectura.  

Referent a crear un programa de lectura escolar, Spink (1990) justifica que la seqüència 

”tradicional” d’unes activitats de classe combinades amb el desenvolupament dels interessos i 

les tècniques de la lectura, probablement comença amb unes activitats lúdiques acuradament 

planejades. Els objectes de l’aula s’etiqueten i es construeix un vocabulari visual. Tanmateix hi 

haurà molt per mirar en els llibres per buscar imatges que identifiquen els objectes i que ajuda 

a fer els models.  

El mestre o la mestra explicarà i llegirà contes creant un vocabulari i mostrarà quines 

recompenses hi ha quan un pot llegir el mateix a la lletra impresa que a les imatges. Alguns 

infants quan miren al mestre o la mestra llegir, aprendran per primera vegada com treballa un 

llibre, la convenció d’esquerra a dreta o com tornar les pàgines. 

L’escola o la biblioteca pública poden donar seguretat als infants proporcionant-los una àmplia 

varietat de llibres i d’altres materials; fotografies, vídeos, àudios musicals i de parla, 

ordinadors, etc., adequadament ordenats. S’ha d’explicar i llegir contes a tots els nens i nenes 

de diferents edats, i les activitats s’han d’estendre per a conèixer allò que està disponible i com 

es pot utilitzar per a informació i per a entreteniment. Tanmateix s’han de promocionar els 

cartells i els desplegables, les demostracions i les exposicions, les activitats manuals i les 

oportunitats per a l’escriptura creativa. La base de tal abastament ha de ser un entorn 

agradable i relaxat, i espais per a les activitats i les xerrades, amb persones que disposin de 

temps per ajudar els infants tant individualment com en grup. 

En relació a l’habilitat en la lectura, l’autor explica que aprendre a llegir és una activitat que es 

desenvolupa al llarg de tota la vida. Les escoles tendeixen a abandonar l’orientació de la 

lectura massa aviat sota la presumpció que hi ha un moment que els i les alumnes poden llegir.  

Spink (1990) fa referència a la lectura de les imatges, dient que la implicació de les imatges que 

la informació, l’experiència i els sentiments presentats d’una forma gràfica són correcta i 

ràpidament accessibles, necessita examinar-se d’una manera crítica, ja que les primeres 

imatges que es troben els lectors més petits seran imatges simples i clares d’objectes que es 

veuen a l’entorn més proper del lector, d’objectes que són familiars a la vida real. El plaer de la 

lectura és el plaer del reconeixement en aquesta fase. L’aspecte social de la lectura, de 

compartir una experiència agradable, de parlar amb una altra persona. Per tant, les 

il·lustracions, si es fan perquè es comprenguin i produeixin plaer, necessiten comentar-se i, 

perquè siguin més profitoses, comentar-se amb un lector més experimentat. 
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Quan l’autor vincula imatges i narracions, es refereix que quan els llibres es converteixen en 

llibres de contes, les il·lustracions juguen un nou paper. Considera que hi ha dos elements en la 

narració: les paraules (escoltades o llegides) i les imatges. 

Tanmateix descriu que les il·lustracions han de fer el que el text no ha fet o no pot fer: “no han 

d’il·lustrar mai exactament el que s’ha escrit”. Segons (J. Spink. 1990, p. 99-101) les imatges 

poden fer: 

 Poden facilitar la informació o la narració en llibres on es narra la història amb imatges 

sense que estiguin recolzades de text. 

 Poden donar la mateixa informació que el text, donant-li al lector dues oportunitats 

per obtenir una clara comprensió. 

 Poden ampliar la informació que es dóna al text. 

 Poden decorar per crear o reflectir l’atmosfera emocional de la narració, és a dir, 

particularment en els llibres de poesia els quals es poden inserir unes determinades 

il·lustracions entre el text i les imatges mentals del lector. 

 Poden posar-se per vendre el llibre al fer-lo més atractiu als potencials compradors. 

 Poden fer que el llibre sigui atractiu per al jove lector i motivar al lector-aprenent o al 

lector reticent a començar a llegir i seguir llegint el llibre. 

 Poden ajudar al lector a desenvolupar l’apreciació i plaer del material gràfic a l’oferir 

una sèrie de riques experiències visuals. 

Spink (1990) també fa referència a la “recompensa” de la lectura dient que hi ha un gran 

nombre de possibilitats que ofereix la literatura relacionades amb la “motivació de la lectura”, 

algunes més convenients que altres. L’autor exposa que un bon llibre ha de proporcionar algun 

tipus d’informació, si està escrit per un autor perspicaç i preocupat, un conte o una novel·la 

permetran al lector que no només comprengui, sinó que simpatitzi amb les persones que són 

diferents o que es troben en distintes situacions o circumstàncies. Un “bon” llibre pot ajudar el 

lector a escapar de les preocupacions diàries, de les pressions i de les ansietats, necessita tenir 

significat per al lector individual i ha de donar significat al que experimentem en la nostra vida 

diària. Per tant, la lectura té un paper important a fer en aquest procés de trobar un significat., 

ha de tenir un argument que emocioni el lector individual. 

Segons Spink (1990) l’èxit d’un servei bibliotecari depèn de la qualitat dels materials que 

constitueixin el fons de la biblioteca i de la qualitat del personal que administra i gestiona el 

servei. El bibliotecari ha de ser un model per als infants lectors, manifestar un interès 

preocupat, creure en la importància de l’individu i confiar en les seves capacitats, 

proporcionar-li temps, atenció, actituds positives i de seguretat. Tanmateix ha de ser conscient 

de la diversitat i les necessitats dels infants, i evitar emetre judicis. 

En relació a formar els infants com a usuaris, l’autor expressa que hem de donar suport als 

infants en la lectura, hem d’animar-los que vagin a les biblioteques i garantir-los que les 

biblioteques són llocs agradables i que els bibliotecaris/es son persones agradables i 

preparats/des per educació, formació, actituds i vocació de servei. Opina que si els animem a 

llegir perquè s’informin, es formin i es distreguin, en conseqüència les biblioteques han de ser 

informatives, formatives i agradables. 
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Referent als mitjans per promoure la lectura, (J. Spink. 1990, p. 147-148) confereix que entre 

les vies per promoure la lectura, la visió i l’audició, han de considerar-se els següents: 

 Provisió d’informació sobre els llibres i els materials relacionats. 

 Suport per als aprenents de lector, per a les seves famílies i per als seus mestres. 

 Suport per a la propietat de materials tals com llibres, CD, DVD, etc. 

 Provisió d’una gamma d’activitats, acuradament inspirades i gestionades per al lector 

principiant i per al lector expert. 

 Provisió d’activitat creadora. 

Tanmateix afegeix que les claus de l’èxit o el fracàs dels serveis i de les activitats són les 

actituds i l’experiència del personal educatiu i de la biblioteca escolar. 

Segons M.M. Sarto (1984) la lectura és un mitjà indispensable per adquirir cultura, per tant un 

dels objectius principals de l’educació és capacitar per llegir comprensivament una obra 

literària o un llibre de divulgació científica. Despertar una sensibilitat que faci descobrir el plaer 

que pot proporcionar la lectura és comesa de l’escola, de la mateixa manera que els altres 

coneixements i aptituds, aquesta sensibilització haurà d’aconseguir-se en contacte amb la vida 

i la societat. 

Exposa que el joc atreu el nen i també l’adult i tota acció creativa pot exercir un atractiu lúdic 

sobre els seus cultivadors. L’autora ofereix un tipus d’animació a la lectura que contempla 

precisament aquestes característiques lúdiques i creadores. Tota animació a la lectura es 

realitza sota el signe de la creativitat perquè la informació subministrada per la lectura 

enriqueix la matèria prima per a l’acció creadora. 

Després d’haver considerat moltes possibles definicions de l’animació a la lectura, l’autora, a 

grans trets, diu que amb l’animació a la lectura ens proposem els següents objectius (M.M. 

Sarto. 1984, p. 19): 

 Que el nen no lector – o poc lector – descobreixi el llibre 

 Ajudar-lo a passar de la lectura passiva a la lectura activa 

 Desenvolupar en ell el plaer de llegir 

 Ajudar-lo a descobrir la diversitat dels llibres 

Per tant, a l’infant cal introduir-lo en la literatura mitjançant una lectura que pugui 

comprendre, que , a més a més, el faci gaudir i que també – aquesta lectura que arriba a 

comprendre i el fa gaudir – li permeti reflexionar. L’autora puntualitza que aquestes 

estratègies acabaran educant el sentit crític de l’infant, objectiu que mai ha de perdre de vista 

un educador/a, sigui mestre/a o pare/mare de família. Amb el que s’afirma que la lectura 

educa el nen/a, contribueix al desenvolupament de la seva personalitat i el prepara per a la 

vida. 

D’altra banda, Chambers (1991) expressa que per a ell, la lectura és un mitjà per pensar, és a 

dir, diu que la literatura ens dóna imatges amb les que pensar. Afegeix que quan llegim 

literatura, ens tornem mil persones diferents i tot i així, seguim essent nosaltres mateixos. 
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Spink (1990) exposa que l’animador lector ha de fixar-se uns objectius concrets més propers a 

les carències que presenten els nens i nenes amb els quals exercirà la seva tasca d’animador, 

que els objectius generals establerts genèricament. Aquests objectius els haurà de tenir en 

compte a l’hora de determinar el número d’activitats, les estratègies que utilitzarà i els llibres 

que farà servir, ja que ha de saber diferenciar els llibres que utilitzi a l’animació dels que 

s’emprin a classe. Per aconseguir un resultat reeixit, s’ha de tenir en compte les finalitats, 

seguir les estratègies proposades i realitzar les animacions amb qualitat de joc. Tanmateix, 

l’animador/a (bibliotecari/a) i el mestre/a freqüentment han de guiar el lector a un llibre de 

gran qualitat i educar-lo perquè sigui un bon lector. 

A l’hora de cercar i fixar les estratègies, s’ha de tenir en compte desenvolupar estratègies que 

estimulin el pensament i emprar-les amb la pràctica i la reiteració, ja que és una tasca 

continuada fins que l’infant entra en el procés lector i s’aferma en aquest. L’autor exposa que 

referent al pensament, aquesta tasca continuada ha de procurar que l’infant segueixi trobant 

“situacions” en les quals ha d’aprendre, recordar, resoldre conflictes i definir-los per si mateix. 

D’acord amb (J. Spink. 1990, p. 13), la tasca del bibliotecari/a d’una biblioteca escolar és que 

els bibliotecaris estan convençuts de la importància de la lectura. Els seus objectius bàsics són: 

 Promoure una consciència dels plaers proporcionats pels llibres i els materials 

relacionats amb ells. 

 Ajudar al desenvolupament del llenguatge. 

 Fer que els llibres i els materials relacionats amb ells siguin acceptats com a mitjans 

fonamentals per subvenir les necessitats d’informació. 

 Ampliar i aprofundir una consciència cultural. 

 

“Les exposicions al voltant d’un llibre o d’un personatge literari són una 

altra manera d’acostar la literatura infantil al nostre alumnat. [...]”.    

(J. Centelles. 2005, p. 107). 

 

L’autor García (2002) presenta en el seu llibre un model d’exposició en el context escolar. El 

muntatge d’una exposició és una de les activitats  que poden organitzar-se des de la biblioteca 

escolar, i és una de les que més ajuden a conèixer i reconèixer  la importància del servei 

bibliotecari de l’escola, centre de recursos i de dinamització cultural. Els objectius d’una 

exposició són: 

 Donar a conèixer part del fons i dels serveis de la biblioteca escolar als usuaris i a la 

comunitat educativa. 

 Mostrar els treballs elaborats per l’alumnat (de documentació, literaris, creatius, 

etc.). 

 Convertir la biblioteca en el centre de recursos dinamitzador de la vida cultural de 

l’escola.  

 Implicar a diversos sectors de la comunitat escolar (famílies, ajuntament, 

associacions...). 

 Sensibilitzar i habituar a l’alumnat a visitar exposicions, museus, amb una actitud 

activa i crítica. 
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 Aprendre i ensenyar a mirar, d’una manera atenta, calmada i reflexiva (García, J. 

2002, p. 15-16). 

 

Un aspecte important per apropar la lectura als infants segons J. Centelles (2005), és que 

aquests vegin als seus pares llegir, ja que els infants reparteixen les hores del dia entre l’escola 

i la casa. L’autor afegeix que els mestres i, sobretot els pares i les mares, tenen una influència 

fonamental en la promoció de la lectura. Tanmateix opina que la família pot  estimular 

perfectament –des de l’estimació, l’amabilitat, la confiança i la paciència– el goig que 

proporcionen els moments de lectura. 

 

3.4.3 Activitats dinamitzadores 

 

Chambers (1991) afirma que on llegim afecta a com llegim: amb quin plaer, disposició i 

concentració. Però que no és només una qüestió de lloc, de circumstància, sinó també de tenir 

els llibres que volem, de quant temps disposem, de quin humor estem, si som o no 

interromputs i sobretot de la nostra actitud cap a la lectura. Tots aquests aspectes formen el 

context social de la lectura, constitueixen “l’ambient de la lectura”. Per tant, la tasca del 

responsable de la biblioteca escolar, és ajudar als infants que es tornin lectors àvids i reflexius, 

i a crear un ambient de lectura favorable. L’autor comenta que tota lectura comença amb una 

selecció, i aquesta depèn de la disponibilitat, de la diversitat i de l’accessibilitat.  

L’autor assenyala que és molt important com es presenten els llibres, donar temps per a la 

lectura i ajudar als infants que aprenen a llegir a posar atenció als llibres valuosos per períodes 

de temps cada vegada més llargs, a més d’oferir un lloc on l’entorn propiciï la concentració. És 

necessari ser molt curós, de manera que els infants puguin tenir temps regulars de lectura i es 

protegeixi la seva concentració. 

L’autora Sarto (1984) presenta i desenvolupa una sèrie d’estratègies i activitats d’animació 

lectora, les quals només esmentaré les idees principals de les activitats que puguin portar-se a 

terme a infants d’Educació Infantil, tenint en compte que es podrien adaptar als diferents 

nivells d’edats: 

 Aconseguir que escoltin la lectura en veu alta d’un conte, entendre el que se’ls llegeix i 

detectar els errors en una segona lectura. (M.M. Sarto. 1984, p. 32-33) 

 Que escoltin una lectura en veu alta, entendre la lectura, saber distingir uns 

personatges d’altres i arribar  a comprendre com són els personatges i finalment 

reconèixer els objectes dels diferents personatges. (M.M. Sarto. 1984, p. 36-37) 

 Llegir un llibre amb antelació i entendre què es llegeix, i a continuació exercitar la 

memòria de cada infant mitjançant targetes amb preguntes sobre temps i llocs. (M.M. 

Sarto. 1984, p. 40-41) 

 Cercar paraules inventades en un text, buscar-hi un sentit i saber trobar un sinònim 

per tal de desenvolupar la curiositat, comprendre millor la lectura i descobrir la 

fantasia en el llenguatge escrit. (M.M. Sarto. 1984, p. 44-45) 
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Lage (2013) comenta que l’objectiu essencial de qualsevol activitat animadora ha de ser el 

d’intentar escurçar la distància que hi ha entre un llibre i un potencial lector emprant 

estratègies motivadores i lúdiques pròximes a la didàctica. Per tal que aquestes activitats 

siguin eficaces, han de regir-se per unes regles bàsiques (J.J. Lage. 2013, p. 49): 

 Han de ser permanents al llarg del curs (no esporàdiques). 

 Han d’estar programades i publicades amb suficient temps d’antelació per tenir el 

lector predisposat. 

 S’ha de destinar a tots els nivells educatius. 

 Han de ser variades i originals, amb la finalitat de sorprendre i despertar il·lusions. 

Respecte a la revisió periòdica interna de la biblioteca escolar, l’autor opina que s’ha de 

disposar de l’opinió dels usuaris de la biblioteca escolar amb el valor de saber si l’estat de la 

biblioteca o les actuacions empreses són d’interès general. Afegeix que es tracta d’una 

avaluació interna i parcial en el centre educatiu, adaptada a les particularitats de cadascú, i les 

dades obtingudes s’han de reflectir a la memòria de final de curs. 

Recasens (2016) remarca que la lectura és un plaer i no s’ha de forçar mai; per això, sempre 

recomana posar a l’abast dels infants llibres dels temes que més els agrada. Referent a la 

temàtica, l’autora considera que els contes i els llibres en general ens ajuden a explicar coses 

als infants d’una manera senzilla i entenedora i que són una bona eina per descobrir conflictes 

que es puguin viure a casa o a l’escola i que l’infant no s’atreveixi a comentar i amb el conte 

adequat, fa que l’infant s’expressi sense sentir-se jutjat. Per altra banda, J. Recasens (2016) diu 

que a l’hora d’escollir un conte per explicar s’ha de tenir present l’edat i les necessitats de 

l’infant. L’autora esmenta criteris de selecció en la tria del conte adequat en funció de les 

diferents edats dels infants, exposaré només els criteris relacionats a les edats compres entre 3 

i 5 anys (J. Recasens. 2016, p. 20-21): 

De 3 a 4 anys: El vocabulari i la trama dels contes han de ser molt senzills, els fets passaran a 

un únic espai i la majoria de frases tenen l’estructura següent: subjecte+verb+predicat 

(expressa una qualitat o una acció del subjecte). L’autora afegeix que els contes ideals  per a 

aquesta edat són els coneguts com a contes de repetició, on una mateixa acció passa diverses 

vegades, perquè l’infant memoritza ràpidament i se’ls fa seus de seguida. Tanmateix s’ha e 

tenir en compte que els infants d’aquesta edat han de percebre que els tractem com a nens i 

nenes escolars, perquè ja no són nadons de l’escola bressol. Respecte als contes d’animals, els 

encanta veure el seu dia a dia reflectit en els animals (viuen en família, tenen amics, van a 

l’escola, mengen a taula amb coberts, van vestits, tenen cases...). 

De 4 a 5 anys: L’autora comenta que en aquesta etapa podem anar més enllà i jugar amb els 

infants a inventar-nos històries, a explicar en forma de conte la jornada d’aquell dia, etc. 

També explica que en aquesta etapa els infants viuen apassionadament totes les històries que 

els expliquem i és per això que fan moltes preguntes. Tanmateix és molt important que els 

responguem a les preguntes i que puguin expressar-se amb total llibertat. Quan un infant 

interromp una narració per fer una pregunta o per comentar quelcom relacionat és molt 

important, perquè vol dir que està molt interessat en el que li estem explicant i que té ganes 

de saber-ne més. Per tant, els contes de fades són fonamentals per fomentar la creativitat dels 

infants. 
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4 PART PRÀCTICA 
 

4.1 Contextos escolars 

4.1.1 Escola Sant Josep – El Pi 

 

L’escola Sant Josep – El Pi està situada a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), amb un context 

sociocultural mitjà. L’actual edifici de l’escola es va construir fa 17 anys, però l’escola pública fa 

32 anys que es va crear. La biblioteca de l’escola la va emprendre el mestre bibliotecari Jaume 

Centelles, quan es va construir l’edifici actual, fa 17 anys. Jaume Centelles actualment està 

jubilat però continua oferint suport a la biblioteca realitzant activitats de dinamització lectora 

des d’aquesta. Va crear l’espai amb una ambientació especial, un espai màgic. La biblioteca 

porta el nom de Biblioteca Joaquim Carbó perquè aquest escriptor era amic de Jaume 

Centelles i va ser qui va inaugurar la biblioteca amb el seu nom. 

Consultant la pàgina web de l’escola, http://agora.xtec.cat/ceip-esjep/, es defineix com una 

escola catalana, plural, arrelada al barri de Sant Josep, aconfessional, participativa i 

renovadora, on l’objectiu global és el desenvolupament actiu de totes les possibilitats de 

l’alumnat tant en els aprenentatges cognitius i en el desenvolupament individual i col·lectiu de 

la pròpia personalitat com en la sensibilització i respecte vers l’entorn social, ambiental i 

cultural. 

Continuen dient que a l’escola es potencia el respecte i la tolerància, la motivació en el treball 

individual i en grup i la cooperació entre famílies i escola. Afegeixen que mitjançant un 

ensenyament actiu es dóna importància a la iniciativa i a la creativitat del nen o de la nena, 

respectant les diversitats i els ritmes evolutius, fomentant l’esperit crític, la capacitat de 

discussió i decisió i la investigació com a mitjà per a l’adquisició de coneixements. 

Des de fa uns anys van fer una immersió en la metodologia del Treball per Projectes i així 

poder treballar totes les àrees per fer un desplegament de diferents competències dels 

alumnes: lectura, cerca d’informació, comprensió lectora i audiovisual, expressió escrita i oral, 

treball plàstic... a més de possibilitar també l’aprenentatge d’eines de treball individual i en 

grup. Actualment estan incorporant progressivament continguts que tradicionalment es 

treballaven únicament amb llibres de text. 

 

4.1.2 Escola Joan Maragall 

 

L’escola Joan Maragall està situada a Rubí (Barcelona), concretament a la zona 

d’urbanitzacions, amb un context sociocultural molt divers, ja que a l’escola tenen alumnat 

procedent del poble de Rubí i alumnat procedent de les urbanitzacions. L’escola es va crear fa 

39 anys i la biblioteca del centre es va crear al mateix temps, amb la Tina, mestra bibliotecària 

al capdavant, actualment jubilada però continua oferint suport a l’escola realitzant activitats 

de dinamització lectora des de la biblioteca escolar del centre educatiu. 

http://agora.xtec.cat/ceip-esjep/
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Consultant la pàgina web de l’escola, www.joanmaragallrubi.cat, exposen que la seva escola ha 

volgut prendre consciència dels canvis radicals que es produeixen en la nostra societat i 

plantejar-se com ha de ser una escola d’avui, capaç de formar persones competents per a 

viure en un món basat en el coneixement i la informació, és a dir, persones capaces de 

reflexionar i mostrar un bon domini dels recursos comunicatius, per aconseguir desenvolupar 

un pensament personal ampli i obert. 

Consideren els seus alumnes com a subjectes dels aprenentatges, i que el seu paper com a 

mestres consisteix a dinamitzar, provocar, facilitar i gestionar situacions d’aprenentatges 

diverses. Per tant, creuen que és clau el treball de les emocions i les relacions personals. Tots 

els principis de l’escola els han concretat en la filosofia pedagògica del Treball per Projectes, 

això implica desenvolupar el currículum a través de processos d’investigació, i per tant, han 

anat prescindint dels tradicionals llibres de text per tal d’aconseguir una adquisició dels sabers 

de forma transversal, integrada i global.  

 

4.1.3 Escola Orlandai 

 

L’escola Orlandai està situada al barri de Sarrià (Barcelona), amb un context sociocultural 

mitjà-alt. El centre es va crear l’any 1956 com a centre privat amb el nom de Talitha. L’any 

1969 la titularitat del centre va passar a ser d’una cooperativa de mestres i va canviar el seu 

nom per l’actual: escola Orlandai, amb vocació d’escola pública va cedir la titularitat a la 

Generalitat de Catalunya l’any 1988. La biblioteca escolar es va crear al mateix temps que es va 

construir l’edifici l’any 1956, amb el nom de Marta Mata perquè va ser-ne la primera 

bibliotecària. Llavors la biblioteca va estar a càrrec de la mestra bibliotecària Mariona Trabal, 

actualment jubilada, qui encara ofereix suport amb tasques de difusió i dinamització lectora. 

Consultant el blog de l’escola, http://escolaorlandai.blogspot.com.es/, exposen el seu model 

d’escola, que vetllen per la formació i el desenvolupament integral de tots els nens i nenes. 

Eduquen en valors de la responsabilitat individual i col·lectiva, l’estima per la pròpia vida i la 

dels altres, el desenvolupament de l’esperit crític i constructiu, la llibertat de pensament i 

d’expressió i el reconeixement i respecte envers les diferències. 

Es defineixen com a escola inclusiva i entenen la diversitat com un fet valuós que enriqueix i 

fomenta l’aprenentatge i la cohesió social. Tanmateix eduquen desenvolupant les 

potencialitats individuals, no marcades pel gènere i entenen la laïcitat com l’expressió de la 

convivència de les diferents creences. Consideren que la participació i la gestió democràtica de 

tots els membres de la comunitat educativa és imprescindible per crear vincles i fer escola. 

A més, s’identifiquen com a escola catalana, vinculada a l’entorn i a la cultura del nostre país i 

la llengua catalana és la llengua d’aprenentatge i de relació. Partint de la identitat de l’escola, 

s’enriqueixen també amb altres llengües i cultures del món. D’altra banda, tenen un paper 

actiu i creatiu al barri de Sarrià, ja que es relacionen amb les seves institucions i l’alumnat 

participa en moltes de les activitats que s’hi organitzen. Convé dir també, que tenen cura de 

l’educació ambiental i estan compromesos amb l’Escola +Sostenible. 

http://www.joanmaragallrubi.cat/
http://escolaorlandai.blogspot.com.es/
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4.2 Treball pràctic 

 

En els següents apartats es troba la part pràctica del treball; es mostra una descripció precisa, 

la interpretació i l’anàlisi de les dades obtingudes en la recerca i, per finalitzar, un darrer 

apartat on presentaré un decàleg en el qual es reflecteixen els aspectes de més rellevància per 

dinamitzar la lectura a l’Educació Infantil des de la biblioteca escolar. 

Per a l’elaboració d’aquest treball vaig escollir dues tècniques de recerca d’informació: 

l’observació directa a partir de l’instrument d’obtenció de dades d’una graella d’observació i, 

principalment, l’entrevista. –Vegeu les graelles d’observació a l’annex 1.–  

Des d’un primer moment, l’entrevista semiestructurada va ser la millor elecció per a obtenir el 

màxim d’informació possible,elaborada amb les preguntes més rellevants per a la meva 

recerca, i deixant marge al diàleg per si sorgeixen temes d’interès que no hagi tingut en 

compte i siguin necessaris per a la investigació. –Vegeu la transcripció de les entrevistes a 

l’annex 2.– 

Per elaborar la recerca, em va interessar de visitar algunes biblioteques escolars que funcionin 

correctament i estiguin actualitzades. Fent una cerca en bibliografia especialitzada i sobre 

diverses escoles de les biblioteques de centre que reuneixen aquestes condicions, vaig 

conèixer les tres escoles que he visitat: L’Escola Sant Josep – El Pi de L’Hospitalet de Llobregat, 

l’Escola Joan Maragall de Rubí i l’Escola Orlandai del barri de Sarrià de Barcelona, 

contextualitzades a l’apartat anterior que, a més a més de tenir una política interior centrada 

en el foment de la lectura, hi ha una gran implicació de les famílies a l’àmbit educatiu, per la 

qual cosa es treballa en col·laboració amb aquestes per millorar l’educació de l’alumnat, tenint 

en compte que també treballen amb Educació Infantil. Les persones entrevistades són les 

actuals i l’actual responsables de la biblioteca escolar dels respectius centres educatius: 

Carmen, Glòria i Arnau. 

 

4.3 Anàlisi de dades 

4.3.1 Estructura i discussió de resultats 

 

L’objectiu de la biblioteca escolar és convertir-se en l’eix sobre el qual gira tot el centre com a 

recurs docent, com a focus de generació d’activitats i el lloc on es diposita el coneixement i 

especialment, com a font de plaer i gaudi per mitjà de la lectura. 

En aquest apartat s’estructuraran les dades obtingudes en 3 categories relacionades amb els 

objectius plantejats i centrats a l’Educació Infantil. Aquestes categories estaran organitzades 

en seccions on es farà una breu síntesi dels fonaments teòrics corresponents al tema en 

qüestió, desenvolupats anteriorment, i un resum d’aquest sobre les biblioteques observades i 

entrevistades. –Vegeu les imatges a l’annex 3.– 
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1- DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS I MATERIALS DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Aquesta categoria fa referència a l’objectiu proposat d’analitzar l’estat actual de tres 

biblioteques escolars: Escola Sant Josep – El Pi, Escola Joan Maragall i Escola Orlandai, és a dir, 

als espais i la decoració, al mobiliari, a la senyalització, als materials i a les exposicions. 

 Espais i decoració 

La biblioteca s’ha d’ubicar a un lloc al qual es pugui accedir amb facilitat des de qualsevol punt 

del centre i des de l’exterior per afavorir també el seu ús extraescolar. Tanmateix ha de tenir 

una bona il·luminació i ha de ser suficientment gran com perquè els alumnes treballin tant en 

grups com individualment i poder distribuir diferents espais i seccions amb diversos objectius; 

espai de gestió i informació general, espai de lectura de ficció o  lectura lliure (llibres 

d’imaginació o ficció i literatures) i espai de lectura informativa (llibres de coneixement), espai 

d’audiovisuals, secció per als llibres del professorat i de treballs dels alumnes, secció de 

novetats, secció de llibres malmesos, bústia de suggeriments, etc. 

L’entrada de la biblioteca ha d’informar i convidar a tot l’alumnat, professorat i famílies dels 

seus serveis i activitats, tanmateix ha de servir per exposar treballs dels alumnes, imatges 

relacionades amb el que s’està treballant, esdeveniments, fotografies dels lectors de l’escola, 

etc. 

Tal com he descrit a l’inici del treball, la biblioteca de l’escola ha de ser una espai màgic i ple de 

possibilitats, on la fantasia es converteixi en l’essència d’aquest projecte, introduint els infants 

al meravellós món dels llibres d’una manera atractiva i lúdica, ja que la biblioteca ha de ser un 

lloc on poder divertir-se i descobrir, atès que és un lloc ple d’informació que encara 

desconeixen. L’aspecte decoratiu influeix a la imatge que s’ofereix als lectors, per tant, s’ha de 

procurar crear un ambient càlid i acollidor, en el qual implica la distribució dels espais, el 

mobiliari, la il·luminació, el color de les parets, la senyalització i la decoració. 

 La biblioteca de l’escola Sant Josep – El Pi: Està ubicada a la planta baixa del centre, la 

part de l’escola on es troben les aules d’Educació Infantil i d’entrada i sortida dels infants 

d’aquest cicle. Hi ha poca il·luminació natural, ja que només hi ha dues finestres, però està 

il·luminada amb llums fluorescents. L’espai és petit, però la distribució dels espais està 

definida; garanteix un espai per a la gestió i la informació de la biblioteca, grups de taules i 

cadires per als treballs col·lectius i individuals, un espai amb prestatgeries baixes per a llibres 

d’Educació Infantil i Cicle Inicial, un espai amb prestatgeries altes per a llibres de ficció de Cicle 

Mitjà i Cicle Superior, un espai amb prestatgeries altes per als llibres de coneixements, un 

espai amb mobles baixos per als llibres del professorat, i altres suports, un espai per a àlbums 

il·lustrats. Fora de la biblioteca hi ha un espai per a les novetats exposades en una vitrina i un 

espai per a penjar els treballs de la biblioteca. 
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Quant a un espai de lectura lliure, no hi ha cap espai definit, però llegeixen on volen; taula, 

butaca, passadís, pati, etc. I quant a un espai d’ordinadors, no tenen un espai físic, però porten 

les tauletes i les utilitzen a l’espai de les taules i cadires. 

 

L’aspecte decoratiu de la biblioteca, les parets de la biblioteca estan decorades amb frases 

escrites d’autors, hi ha marcs amb fotografies, il·lustracions. En els prestatges hi ha ninots, 

baguls, globus terraquis, etc. Respecte a les normatives de la biblioteca, hi ha un cartell penjat 

a fora la porta amb les normatives, concretament amb set punts.  

 

L’ambient de la biblioteca és càlid i agradable, amb un to màgic, ja que l’antic bibliotecari, 

Jaume Centelles, la va crear de manera que quan s’entra a la biblioteca s’entra dins el món al 

revés i per aconseguir això, el terra és de parquet de color blau cel (com el cel) i en una part 

del sostre hi ha gespa artificial amb ninots i peluixos protagonistes o no de diferents llibres, 

que estan enganxats pels peus, de cap per avall. Tenen pensat fer una renovació de la 

biblioteca escolar, ja que està igual de quan la va crear Jaume Centelles. 

 La biblioteca de l’escola Joan Maragall: Està ubicada a la planta baixa de l’escola, per 

tant la seva visibilitat és bona i facilita l’accés dels alumnes i de la resta de l’equip docent, a 

més a més, la biblioteca es troba davant les aules d’Educació Infantil. Hi ha molta il·luminació 

natural, ja que l’espai de la biblioteca consta de vuit finestres distribuïdes en dues de les 

quatre parets. L’espai és molt gran i la distribució dels espais està definida; garanteix un espai 

per a la gestió i la informació de la biblioteca, un espai amb prestatgeries altes per als llibres de 

coneixement, un espai amb prestatgeries altes per als llibres de ficció, un espai per 

audiovisuals i amb els corresponents aparells de reproducció, un espai per a llibres d’obres 

generals, grups de taules i cadires de diferents mides per als treballs col·lectius i individuals 

d’alumnes petits i grans, un espai amb dos ordinadors per a la consulta dels alumnes, un espai 

de lectura amb mobles baixos de lectures infantils amb dos bancs de fusta i un sofà petits i 

coixins, i un espai de lectura amb dos sofàs per alumnes més grans, un espai de lectura a una 

terrassa exterior que connecta amb la biblioteca, dues biblioteques de vestíbuls, una antre les 

aules d’Educació Infantil i l’altra entre les aules d’Educació Primària, i un espai amb carros de 

llibres per catalogar i de llibres de reserva. 

 



45 
 

Quant a l’aspecte decoratiu de la biblioteca, hi ha algun ninot i objectes de decoració. 

L’ambient de la biblioteca és tranquil, però no té un to màgic, es percep un to fred.  No tenen 

les normatives penjades enlloc, perquè els i les alumnes ja les coneixen, excepte d’un cartell 

escrit pels propis alumnes on diu que els llibres que utilitzin els deixin al carro. 

 

 La biblioteca de l’escola Orlandai: Està ubicada a la planta baixa de l’escola, un lloc 

accessible per a alumnes i sobretot professors i famílies. Hi ha molta il·luminació natural, ja 

que la major part d’una paret de la biblioteca té finestres i una porta de vidre per accedir a una 

terrassa exterior. L’espai és molt ampli, ben delimitat i ben cuidat; consta d’un espai adequat 

per a l’Educació Infantil amb mobles baixos, paret de suro, terra d’escuma, coixins, peluixos i 

una cadira petita, hi ha un projector i una pantalla tot i que no l’utilitzen gaire, un espai amb 

tres ordinadors per als alumnes juntament amb l’espai del personal de la biblioteca, un espai 

de taules i cadires per a l’estudi i la lectura, un espai amb prestatgeries altes per als llibres de 

coneixement i alguns d’imaginació, un espai amb gespa artificial i un puf rodó per a la lectura 

lliure i un espai amb mobles baixos per als llibres d’imaginació. 

 

A fora de la biblioteca hi ha un espai per a l’exposició de treballs de la biblioteca i un espai per 

a l’exposició dels llibres de diferents temàtiques. Fora de l’escola, al costat de la porta 

d’entrada hi ha un espai per a llibres d’intercanvi per a alumnes i per a tota la comunitat 

educativa. 

 

Quant a l’aspecte decoratiu de la biblioteca hi ha il·lustracions, fotografies, ninots i objectes de 

decoració, els espais estan ben aprofitats i delimitats per colors. L’ambient de la biblioteca és 

tranquil i agradable, molt ben cuidat. No hi ha cap normativa exposada, perquè creuen que no 

és viable i els alumnes ja saben les normatives de la biblioteca escolar. 

 

A més a més, tenen establert crear un espai al terrat, que connecta amb la biblioteca i amb el 

pati d’Educació Infantil, que convidi a la lectura lliure, ja sigui individual o en grup, i que a més 

a més tindrà molta llum. 

 Mobiliari 

Referent a les prestatgeries, no han de ser excessivament altes, però sí de diferents alçades i 

es poden col·locar amb la finalitat de separar espais i crear diferents zones. Per als llibres de 

lectura informativa, les prestatgeries no han de sobrepassar el 1,80 m. d’alçada, i a ser possible 

que disposin de prestatges regulables a l’alçada. També ha d’haver-hi prestatges tipus 

expositors per col·locar els llibres de manera que es vegi la coberta, calaixos grans per als 

llibres dels alumnes d’Educació Infantil, etc. Per tal de permetre un contacte directe amb els 



46 
 

llibres, les prestatgeries han de ser obertes i s’ha d’evitar tancar-les amb clau o evitar 

qualsevol obstacle. 

A la biblioteca hi ha d’haver una quantitat de taules i cadires necessària per a acollir un grup 

complert d’alumnes amb la finalitat de realitzar algun treball col·lectiu. No convé que ocupin 

molt espai, i han de poder facilitar la lectura i els treballs col·lectius o tasques individuals. 

Els alumnes d’Educació Infantil poden tenir el seu espai de lectura de ficció dins la biblioteca, i 

les prestatgeries no han de sobrepassar 1,30 m. d’alçada, les taules i cadires han de ser de la 

seva mida, hi ha d’haver una catifa amb coixins per facilitar-los una estada acollidora i 

agradable. 

 La biblioteca de l’escola Sant Josep – El Pi: Referent al mobiliari, l’espai disposa de 

prestatgeries de baixa alçada per als infants d’Educació Infantil i de Cicle Inicial, per als àlbums 

il·lustrats i per a diccionaris i altres documents i prestatgeries altes per als llibres de 

coneixement i per als llibres d’imaginació per als alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

De totes maneres tenen previst canviar les prestatgeries i posar-les totes d’alçada baixa 

accessible a tothom i també per donar sensació d’espai més ampli. 

 

 La biblioteca de l’escola Joan Maragall: Les prestatgeries de la biblioteca són molt 

altes, poc accessibles per als nens i les nenes més petits, tot i que per buscar ja tenen les 

Biblioteques d’Aula, si volen algun llibre de la Biblioteca del centre el demanen a la persona 

responsable. 

No obstant això, l’espai dedicat a la lectura lliure per als alumnes d’Educació Infantil té mobles 

baixos per accedir a les revistes i llibres adequats a les seves edats. 

 

 La biblioteca de l’escola Orlandai: Espai per als alumnes d’Educació Infantil està 

delimitat amb mobles baixos i posats de cara a fora de l’espai, perquè els nens i nenes que triïn 

llibres no interrompin la lectura dels que estan dins l’espai. Per tant, els llibres d’imaginació 

estan en mobles de baixa alçada, excepte els que no hi caben per temes d’espai, que estan en 

prestatgeries altes, però són llibres destinats a Cicle Mitjà i Cicle Superior. Els llibres de 

coneixement i altres documents estan col·locats en prestatgeries altes. 

 

 Senyalització i organització de les temàtiques i dels materials 

Per aconseguir un espai més atractiu, acollidor, funcional i accessible, en el qual hom pugui 

orientar-se amb facilitat i accedir lliurement als documents, són necessàries la distribució dels 

espais, una bona senyalització i una correcta organització. Cada secció ha d’estar clarament 

senyalitzada, amb la finalitat de poder localitzar un document i col·locar-lo de nou sense 

dificultat.  

 

Quant a l’organització dels llibres de coneixement, s’ha de tenir en compte la CDU, col·locant-

los per temàtiques. Als prestatges s’hi posa el número, el text del tema corresponent i inclús el 

color de la matèria i es distribueixen els llibres segons aquesta classificació. Llavors, dins de 

cada matèria es poden indicar subdivisions i senyalitzar-les als prestatges corresponents, 
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sempre amb indicacions clares que facilitin la cerca dels documents. En els prestatges es 

col·locaran els documents per ordre alfabètic segons les tres primeres lletres del cognom de 

l’autor. Referent als llibres d’imaginació, els codis de classificació per edats I1, I2, I3, J-N són 

d’ús general i esta normalitzats. 

 

 La biblioteca de l’escola Sant Josep – El Pi: Senyalitzen posant etiquetes amb els noms 

de les temàtiques a les prestatgeries corresponents, perquè són els alumnes d’Educació 

Primària que classifiquen els llibres per categories segons els seus propis criteris, ja que són ells 

els interessats que els utilitzen i els majors beneficiaris. El teixell del llibre l‘identifiquen 

enganxant una etiqueta amb les tres primeres lletres de l’autor/a. 

Les prestatgeries estan pintades amb els mateixos colors que els gomets, segons els respectius 

nivells. 

 

 La biblioteca de l’escola Joan Maragall: En els prestatges hi ha etiquetes que 

assenyalen les categories de les diferents temàtiques. 

Els llibres de coneixement estan classificats segons el sistema de la CDU. Respecte als llibres de 

ficció, els alumnes d’Educació Primària són els que decideixen classificar-los per categories. 

Els gomets estan enganxats als contes d’imaginació, segons els diferents nivells d’edats.  

 

 La biblioteca de l’escola Orlandai: Els prestatges estan etiquetats amb el número de la 

classificació CDU, amb el color i  el nom de la temàtica corresponent. A més a més damunt dels 

mòduls hi ha un cartell amb la classificació CDU corresponent. 

 

Segueixen la classificació CDU per als llibres de coneixement. Els llibres d’imaginació els 

classifiquen amb gomets de colors organitzats per edats, però no tenen teixell per la secció 

infantil, ja que els llibres estan agrupats per mides perquè s’han d’adaptar al mobiliari que 

tenen. Aquests llibres estan organitzats en dues seccions; la secció de clàssics i la secció de 

contes tradicionals i versions. Hi ha gomets per als llibres d’imaginació infantils i estan 

agrupats per nivells, però dins de les agrupacions de nivells no estan agrupats per categories, 

estan agrupats segons les mides dels llibres, ja que han d’adaptar-se a les mides dels mobles. 

 

 Col·lecció del fons. Materials i recursos 

 

Una de les claus per a l’èxit de la biblioteca escolar és la qualitat de la seva col·lecció (fons). 

Aquesta ha de ser variada, àmplia i tenir diversos suports, ja siguin impresos, audiovisuals, 

digitals o materials concrets, a més a més de mantenir-se en bon estat i permanentment 

actualitzada. 

 

Per al seu manteniment, reposició i actualització, es necessita un pressupost equivalent al 10% 

de la col·lecció bàsica anual. La Comissió de la biblioteca escolar ha de saber seleccionar quins 

llibres i altres materials són els més adequats i necessaris per assolir les necessitats i interessos 

dels alumnes, per això han d’estar permanentment assabentats de les noves publicacions que 

apareixen al mercat. 
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La biblioteca escolar ha de considerar obres literàries, textos narratius il·lustrats, obres 

dedicades a les humanitats, les ciències, les arts i altres, i incloure obres de consulta, 

enciclopèdies, diccionaris, publicacions periòdiques, atles, mapes, música, pel·lícules i 

documentals, i programes informàtics educatius. Tanmateix ha de comptar almenys amb un 

ordinador per a l’ús de l’alumnat i un altre per als docents del centre compartit amb el 

personal de la biblioteca. 

 La biblioteca de l’escola Sant Josep – El Pi: Llibres de coneixement, llibres de ficció, 
col·leccions, àlbums il·lustrats, llibres pop-up, etc. Titelles, ninots d’alguns contes, CD, etc. i 
reproductor CD. 
  
Segons el catàleg Èpergam tenen un total de 6.000 llibres, però compten que realment tenen 

un fons de 3.000 llibres aproximadament, comptant els llibres que es troben a les biblioteques 

d’aula. 

 
Hi ha un moble petit de fusta amb rodes per dipositar els llibres malmesos pendents d’arreglar 

i els llibres pendents de catalogar/etiquetar. I a la part de baix del moble hi dipositen els llibres 

pendents de descatalogar. 

 

El fons ha anat creixent des de diferents recursos: 

Les famílies paguen una quota mensual de 39 euros per despeses de tota l’escola (sortides, 

etc.), entre una d’elles, per la biblioteca de l’escola. Aquest any tenen assignat un pressupost 

de 500 euros, tot i que alguna vegada inclouen algun llibre al pressupost a les despeses 

d’Educació Infantil o d’Educació Primària segons per on siguin destinats. 

Ocasionalment reben donacions de llibres d’alguns exalumnes.  

 

La comissió de la biblioteca escolar s’encarrega de la selecció del fons i per a la tria segueixen 

les recomanacions de Jaume Centelles, les editorials i les peticions dels alumnes (pengen un 

cartell fora de la biblioteca, on els alumnes  escriuen una llista amb les seves peticions). 

No tenen llibreria de referència, ja que els llibres per a l’escola els compren online i segueixen 

les recomanacions de Jaume Centelles, de les editorials i de la llista de suggeriments dels i les 

alumnes. 

 

 La biblioteca de l’escola Joan Maragall:Llibres de coneixement, de ficció, literatures, 

poesia, còmics, diccionaris, col·leccions, àlbums il·lustrats, llibres pedagògics. Llibres, revistes, 

CD, DVD, mapes, plànols, documents. També disposen d’un projector i una pantalla. 

 

Tenen un fons de 12.000 exemplars: Llibres de coneixement, de temàtiques, literaris, de 

poesia, àlbums il·lustrats, revistes (Cavall Fort, Cuca-Fera, I Love English), CD, DVS, mapes, 

diccionaris, enciclopèdies, còmics, col·leccions, etc. 

Les biblioteques d’aula tenen un fons molt ric i molts recursos, ja que treballen per projectes i 

no utilitzen llibres de text (novetats, llibres de coneixement, de ficció, revistes, etc.).  

 

Tenen un cossi quadrat de plàstic on hi deixen els llibres malmesos els quals  intenten arreglar i 

recuperar. En canvi els llibres pendents de col·locar als prestatges, els deixen en un carro, i 

quan els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior o la responsable de la biblioteca tenen un 
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moment els col·loquen al seu lloc corresponent, així entre tots està la biblioteca ordenada i tot 

al seu lloc. 

 

El fons ha anat creixent des de diferents recursos: 

Pressupost de 2.000€ anuals (curs passat en van gastar 1.200€). 

L’ajuntament de Rubí contribueix amb 250€ anuals i fins el curs anterior els oferia el suport 

d’una persona per dinamitzar la biblioteca escolar, però aquest any ja no disposen d’aquest 

suport. 

Les famílies fan donacions de llibres. La bibliotecària fa una tria i els selecciona en dos grups; 

uns per la biblioteca escolar i els altres els donen per la Diada de Sant Jordi. 

 

Per a la selecció del fons tenen en compte diversos aspectes, sobretot tenint en compte com 

es treballa a l’escola, busquen molt per trobar llibres amb les característiques següents: La 

necessitat d’un fons de llibres de coneixement, que sigui actual i necessari per al treball que 

fan els i les alumnes, que siguin llibres científics, que recolzin els processos de l’aula; Volen 

ampliar el fons dels àlbums il·lustrats i un fons amb llibres provocadors, de diferents sabers 

(art, etc.). Tenen en compte els interessos dels i les alumnes (Còmics, Gerónimo Stilton, Diari 

d’en Greg, Diari d’una Penjada, etc.). Tanmateix tenen en compte els interessos de les mestres 

segons els projectes i temàtiques que es treballaran, etc. Des de la xarxa de biblioteques tenen 

una llibreria de referència on troben llibres del tema escollit per treballar totes les escoles. 

 

Trimestralment tots els cursos canvien el fons de les seves biblioteques d’aula: 

A Educació Infantil les tutores fan una presentació a poc a poc del material, a mesura que 

acaben un llibre, en presenten un altre. 

A Educació Primària les tutores fan una presentació de tot el material (en caixes). A 3r  s’ho 

canvien entre les dues classes.  

Segons projectes i investigacions ho complementen amb llibres de coneixement de la 

Biblioteca Escolar. 

 

 La biblioteca de l’escola Orlandai: Llibres de coneixements, d’imaginació (ficció), 

literatura, poesia, àlbums il·lustrats, còmics, col·leccions, diccionaris, enciclopèdies, llibres 

pedagògics. CD, DVD, revistes, diaris, mapes, documents. Un projector i una pantalla,però no 

utilitzen gaire aquest suport. Tenen un fons de 6.000 documents entre llibres, multimèdia, 

còmics, mapes. 

 

Hi ha un moble per posar-hi els llibres malmesos. El moble el van crear la Comissió de mares. 

Tenen un pressupost entre 2.000€ i 2.500€ anuals destinats a la biblioteca escolar. 

Com que treballen per projectes i no tenen llibres de text, les famílies paguen una quota 

mensual i d’aquesta quota hi ha una part que va destinada al pressupost de la biblioteca 

escolar. 

 

Les donacions de llibres les utilitzen per fer una activitat d’intercanvi de llibres de segon ús, i 

d’aquesta activitat se n’ocupa la comissió de mares, s’anomena “Crossing book”; han creat un 

espai fora de l’escola, a la paret de l’entrada, específicament a l’espai que separa les dues 

portes per entrar a l’escola. Han col·locat tres caixes de fusta a la paret amb llibres de segon 
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ús, una caixa de llibres per a les famílies, una per als alumnes d’Educació Primària i una per a 

infants d’Educació Infantil. 

 

Cada dimecres assisteixen al seminari de Rosa Sensat  sobre Literatura Infantil i Juvenil, que és 

la institució que fa molts anys que es preocupa per l’ensenyament a Catalunya; Allà cada 

setmana hi troben 20 llibres diferents i es parla d’aquestes novetats editorials: els reparteixen 

entre els/les 20 persones assistents que formen el grup, els llegeixen a casa i realitzen un club 

de lectura. És a dir, setmanalment es reuneixen i cadascú parla del llibre que ha llegit, així 

coneixen 20 llibres de novetats cada setmana però també aprenen com es fa per valorar un 

llibre, que és l’interessant pel que fa al text, a la il·lustració, quin és el criteri per saber quan un 

llibre és bo. Per tant, compren en base als títols que han sortit al seminari i en base a les 

recomanacions dels llibreters. 

 

Tot i això, dins la biblioteca escolar tenen una bústia de suggeriments, per a nous títols de 

llibres que als infants i/o a les famílies els agradaria adquirir per a la biblioteca, a part d’altres 

propostes. 

Hi ha una llibreria del barri que fa molts anys que és la llibreria de referència per a l’escola i les 

famílies, tenen una selecció acurada amb gran atenció al públic infantil. 

 

 

 Exposicions 

La finalitat de les exposicions és incentivar la lectura i despertar l’interès i curiositat dels 

lectors sobre els llibres. Aquesta estratègia s’aconsegueix exhibint les cobertes d’alguns 

exemplars, que potser d’una altra manera passarien inadvertits, i senyalitzada de manera clara 

i atractiva amb cartells que indiquin què hi ha. Els suports per exposar els materials poden ser 

molt diversos, des de mobles amb prestatges inclinats, expositors de paret o rotatoris, calaixos 

de fusta, baguls, caixes, etc. 

 La biblioteca de l’escola Sant Josep – El Pi: Escala de fusta amb llibres de temàtiques 

(St. Jordi). 

Bagul amb llibres de novetats i col·leccions noves o llibres que queden amagats per a Educació 

Infantil. 

Prestatgeria d’exposició del projecte trimestral. 

Taula amb àlbums il·lustrats. 

Llibres col·locats amb la coberta de cara en alguns prestatges (llibres que fa temps que no es 

presten, que queden amagats, etc.) 

Cartolina amb les novetats fora de la biblioteca “llista d’espera”. 

Vitrina fora de la biblioteca amb les novetats. 

 

 La biblioteca de l’escola Joan Maragall: Exposició de llibres de Novetats i 

recomanacions dels alumnes en un moble baix. 

Exposició d’àlbums il·lustrats en una taula a la zona de llibres de ficció. 

 

 La biblioteca de l’escola Orlandai: Entrada de l’escola: “Crossing Book” llibres exposats 

per intercanviar (famílies, mestres i alumnes). 
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Fora de la biblioteca hi ha exposicions amb decoracions i llibres segons temàtica calendari, per 

exemple Sant Jordi, i exposicions de treballs de la Biblioteca dels i les alumnes d’Educació 

Primària. 

Exposició llibres recomanats en un moble expositor. 

Exposició dels llibres de novetats damunt les taules de la Biblioteca Escolar. 

Exposició del llibre de la setmana en un faristol damunt la taula del bibliotecari. 

 

 

2- FUNCIONAMENT I ORGANITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

Aquesta categoria tracta sobre l’objectiu proposat d’examinar els aspectes que ofereixen les 

tres biblioteques escolars sobre el seu funcionament i organització, en relació als recursos 

humans, a l’accessibilitat, a la difusió del fons i dels serveis, al préstec, a les activitats i al paper 

de l’adult com a dinamitzador de la lectura. 

 

 Recursos humans 

Per a un adequat servei a la comunitat educativa, la biblioteca escolar ha de comptar amb 

recursos humans, des de la disposició de l’equip directiu, mestres, famílies i alumnes, que 

vetllin per al bon ús i manteniment d’aquesta. 

El personal destinat a la biblioteca escolar té un horari especialment assignat per treballar a la 

biblioteca i s’ocupa de les funcions d’aquesta: Atendre els usuaris quant a fomentar la lectura; 

coordinar la circulació del material (els préstecs i les devolucions) i la cerca de recursos de la 

biblioteca; classificació, cura i manteniment de la col·lecció; vincular l’oferta de serveis i 

recursos amb les necessitats relacionades amb el procés d’ensenyament i aprenentatge del 

centre educatiu; ordre i neteja de la biblioteca. Tanmateix es compta amb la participació de 

voluntaris que donin suport a aquestes tasques. 

El responsable de la biblioteca escolar pot ser docent, llicenciat en lletres, tècnic en biblioteca 

o bibliotecari professional. En tots els casos, ha de rebre la capacitació específica per complir el 

seu rol. Així i tot, té la possibilitat de seguir cursos de perfeccionament en àrees de la 

biblioteca, foment de la lectura i tecnologies informatives, d’acord amb el càrrec que 

desenvolupa. 

 La biblioteca de l’escola Sant Josep – El Pi: S’encarreguen de la biblioteca la Comissió 

de la Biblioteca formada per tres persones: La coordinadora i dues mestres. 

La Carmen és la coordinadora de la biblioteca escolar; és membre de l’equip directiu, la 

secretària; és la responsable del projecte de l’hort de l’escola; i és mestra de reforç en lectures, 

expressió oral, etc. No té una formació específica ni realitza formacions contínues, però va 

col·laborar en el projecte Punt Edu a una altra escola on va treballar. 

Té assignada 1 hora setmanal per a la coordinació de la biblioteca escolar i les dues mestres de 

la Comissió de la Biblioteca Escolar són tutores i no tenen temps. 

Però hi ha una comissió de mares que ajuden a folrar els llibres. Ho fan en una aula petita que 

hi ha a la segona planta de l’escola. 
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 La biblioteca de l’escola Joan Maragall: La responsable de la biblioteca més dues 

mestres formades que ajuden a dinamitzar la biblioteca escolar. 

La Glòria és la responsable de la Biblioteca Escolar, és la secretària de l’escola i és mestra 

d’Educació Especial. No té cap formació específica i té 6 hores assignades a les tasques de la 

biblioteca escolar. 

El curs passat tenia el suport d’una persona per catalogar en canvi aquest curs té el suport 

d’una TEI per dinamitzar la biblioteca escolar, i amb aquesta persona impulsen la biblioteca. 

 

 La biblioteca de l’escola Orlandai: El responsable de la biblioteca escolar amb el suport 

de Mariona Trabal, mestra bibliotecària jubilada, i una comissió de mares de l’escola.  

L’Arnau és l’actual coordinador de la Biblioteca Escolar, a més a més és mestre i al no ser tutor 

fa de mestre de reforç i porta les biblioteques d’Aula d’alguns cursos d’Educació Primària. Té el 

perfil de Biblioteca Escolar d’uns cursos que ha fet pel Departament de la Generalitat de 

Catalunya. 

Té assignades 4 hores lectives a la setmana per a la biblioteca. 

 

 Accessibilitat 

És important que una biblioteca escolar presti els seus serveis en un ampli horari d’obertura, ja 

que si es vol utilitzar la biblioteca com un espai d’aprenentatge actiu ha d’estar oberta durant 

tot l’horari lectiu. Si a més, s’obre fora de l’horari lectiu s’aconseguirà que la biblioteca sigui un 

espai de lliure accés a la informació, que permeti la igualtat educativa de tot l’alumnat amb 

independència de la seva condició social i familiar. 

 La biblioteca de l’escola Sant Josep – El Pi: La biblioteca està oberta i els Cicle Mitjà i 

Cicle Superior poden anar-hi quan vulguin, però amb la presència de la responsable de la 

biblioteca o de la conserge de l’escola. 

Al migdia s’utilitza com a aula d’estudi per als nens i nenes que es queden al menjador. 

Els divendres de les 16:30h a les 17:30h la biblioteca està oberta per al servei de préstec.. 

Educació Infantil – Assisteixen a la biblioteca quinzenalment. 

Cicle Inicial i Cicle Mitjà – Assisteixen a la biblioteca setmanalment. 

 Cicle Superior – Assisteixen a la biblioteca freqüentment. 

 

 La biblioteca de l’escola Joan Maragall: La biblioteca està oberta les hores del pati més 

tres tardes a la setmana, i són les mestres de l’escola que s’ocupen de fer els préstecs, etc. 

També està oberta els dijous fins les 18:00h, sobretot per als i les alumnes d’Educació Infantil. 

amb les seves famílies, per fer préstecs, etc., i hi ha voluntaris que se n’ocupen. 

A les hores del pati hi ha alumnes de Cicle Superior voluntaris de  per catalogar, classificar i 

dinamitzar la biblioteca. 

 

 La biblioteca de l’escola Orlandai: La biblioteca està oberta mitja hora cada dia en 

acabar l’horari lectiu, de 16:00h a 16:30h per als i les alumnes des de 3r fins a 6è d’Educació 

Primària per a llegir i/o al préstec de llibres. 

Per a Educació Infantil cada divendres a la tarda hi ha una mare de la comissió de mares que 

s’encarrega de fer el préstec a les famílies dels i les alumnes. 
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 Difusió del fons i dels serveis 

La difusió de la tasca bibliotecària s’ha de plantejar com un objectiu des del principi. La creació 
i gestió d’un blog com a pàgina web és fàcil i accessible, també es poden establir comptes 
d’alguna xarxa social sempre que s’estigui disposat a actualitzar constantment la informació i a 
apropar a alumnes, mestres i famílies a la biblioteca. Es poden publicar imatges dels espais de 
la biblioteca, les normatives de funcionament, les activitats realitzades, articles d’interès, etc. 
 

 La biblioteca de l’escola Sant Josep – El Pi: No disposen de blog o de pàgina web 

pròpia, però tenen previst crear una pàgina web de la biblioteca de l’escola. De moment 

consulten al blog personal de Jaume Centelles. 

- Cada trimestre es realitza amb les famílies una activitat “Berenar i Llibres” a càrrec de 

Jaume Centelles, el qual presenta i recomana llibres de novetats i llibres destacats per a cada 

edat lectora. 

- Les famílies participen en els préstecs. 

- S’informa per correu electrònic d’algunes activitats de la biblioteca escolar, com per 

exemple “la torre dels llibres”, que tracta de quants llibres llegeixen durant la setmana 

(Educació Primària) i fan una torre amb tots els llibres llegits per veure si és molt alta, si la 

superen o no, etc. 

- Exposicions de llibres de novetats, de llibres que fa temps que no es llegeixen, de 

temàtiques de calendari i de projectes de l’escola. 

- Fulletons de guies de lectura recomanades. 

 

 La biblioteca de l’escola Joan Maragall: No tenen pàgina web ni blog de la Biblioteca 

Escolar, tot i que hi ha un apartat de biblioteca a la pàgina web de l’escola, no la dinamitzen. 

Estan pendents de crear una pàgina web o un blog de la biblioteca per dinamitzar-la i fer-ne 

difusió. 

- Exposicions de les novetats més les recomanacions dels alumnes (segons la llengua 

que està escrit el llibre). 

- Exposicions de novetats sobretot a  les biblioteques d’aula. 

- Les activitats que realitza la Tina, antiga bibliotecària (jubilada); al final de l’activitat 

s’emporten a casa un record de l’activitat, en forma de foto o punt de llibre on hi ha una 

paraula o una imatge de la lectura. 

 

 La biblioteca de l’escola Orlandai: Tenen un blog de la Biblioteca Escolar Marta Mata 

molt complert i actualitzat setmanalment per la mestra jubilada Mariona Trabal, que encara 

dedica temps a la biblioteca escolar fins i tot aquest mes d’abril que Mariona Trabal es troba a 

Amèrica del Sud realitzant conferències sobre Biblioteques Escolars, dedica temps a actualitzar 

el blog de la biblioteca. 

 

A part del blog de la biblioteca escolar, que és un mitjà molt ben elaborat i actualitzat,  la 

comissió de mares té un grup de Whatsapp i a través d’aquest realitzen la difusió a les famílies. 
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 Préstec 

 

S’ha de tenir una base de dades sobre els llibres, que estigui actualitzada i a disposició de tots 

els usuaris, perquè puguin saber on està ubicat el llibre que volen llegir i si està o no 

disponible. Tanmateix s’ha de tenir un catàleg de llibres actuals per oferir als lectors. 

 

El préstec bibliotecari és el servei mitjançant el qual la biblioteca difon a l’exterior la seva 

col·lecció. Els usuaris principals són l’alumnat i el professorat, encara que a vegades pot 

ampliar-se a altres col·lectius (pares i mares, ex alumnes, personal no docent, etc.). 

 

 La biblioteca de l’escola Sant Josep – El Pi: Els divendres de les 16:30h a les 17:30h la 

biblioteca està oberta per al servei de préstec. Dues alumnes de 6è d’Educació Primària ajuden 

a fer els préstecs. Duren 15 dies i es poden renovar. 

 

Utilitzen el programa de catalogació Èpergam, però per controlar els préstecs utilitzen unes 

targetes on escriuen les dades manualment. 

No hi ha un nombre màxim de documents per prestar, però el màxim de documents que 

arriben a agafar és de 4-5 llibres. 

Des de començament de curs fins el gener han calculat que hi ha hagut més de 500 llibres en 

préstec fora d’horari. 

 

Els i les alumnes d’Educació Infantil van a la biblioteca cada 15 dies per fer préstec de llibres. 

Els llibres Pop-up no es presten, ja que es fan malbé. D’aquests llibres n’hi ha pocs, perquè al 

no prestar-los no acaben essent útils per a ells/es. 

 

 La biblioteca de l’escola Joan Maragall: Préstec setmanal als alumnes d’Educació 

Infantil juntament amb les seves famílies. 

 

El préstec és a partir de 1r curs d’Educació Primària i també es fan préstecs des de les 

Biblioteques d’Aula, segons el grup. Màxim dos llibres i temps il·limitat. 

Utilitzen el sistema Èpergam per a la catalogació i préstecs dels llibres. 

Necessiten un procés de canvi, ja que la feina de la biblioteca escolar és una altra a causa del 

pes que estan assolint les biblioteques d’aula, ja que des d’aquestes es realitzen préstecs, etc. 

 La biblioteca de l’escola Orlandai: Els alumnes d’Educació Primària poden anar a la 

biblioteca a realitzar préstecs cada dia des de 3r curs a partir de les 16:00h fins les 16:30h.  

Realitzen préstecs setmanalment, ja que d’un d’aquests llibres en fan el “Treball de la 

Biblioteca” cada setmana. Inclús poden fer préstec de les seves respectives biblioteques 

d’aula. 

 

A l’Educació Infantil es fa el préstec amb les famílies cada divendres a la tarda, i hi ha una mare 

que s’encarrega d’aquesta tasca. Les biblioteques d’aula d’Educació Infantil no fan préstec de 

llibres. 
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Arriben a prestar un màxim de 4-5 llibres, els CD els han de tornar el dilluns de cada setmana. I 

tenen de temps una setmana per tenir els llibres prestats. 

 

El programa de catalogació Èpergam el troben obsolet i el responsable de la biblioteca ha 

dissenyat un nou programa de catalogació i control de préstecs.  

Les revistes i els diaris no es troben al catàleg. 

 

 Activitats 

 

La biblioteca també és un nucli de referència del centre per al desenvolupament de les 

activitats. Per complir amb les funcions, es dissenyen i organitzen activitats que s’integrin 

formalment a la planificació curricular, en horari lectiu i compten amb el suport i la 

col·laboració de la direcció i de l’equip docent. Per tant, les activitats han de fomentar la 

lectura i estar integrades al currículum, organitzades i sistemàtiques i de difusió, adequades a 

cada edat i nivell lector.  

 

 La biblioteca de l’escola Sant Josep – El Pi: Aquest trimestre es realitza una activitat 

que està exposada a la paret de fora la biblioteca, “de què fa olor el llibre?”, la qual tracta 

d’escriure en un paper de què fa olor el llibre que han llegit i d’explicar la sensació que els ha 

fet sentir el llibre que han llegit, és a dir, perquè fa aquella olor. 

- Activitat de “la torre dels llibres”: quants llibres llegeixen durant la setmana els 

alumnes d’Educació Primària i fan una torre amb tots els llibres llegits. S’informa a les famílies 

per correu electrònic. 

- Activitat “Berenar i Llibres”: de 16:30h a 18:00h es realitzen tertúlies amb les famílies 

per compartir experiències al voltant de la literatura infantil i tractar temes relacionats amb la 

lectura com els àlbums il·lustrats, la narració de contes, les biblioteques de la ciutat, llegir per a 

què?, les novetats editorials, etc. L’escola convoca els pares i les mares a la biblioteca oferint-

los un ambient cordial i acollidor, amb cafè i berenar. Aquestes sessions es realitzen 3 o 4 

vegades al curs, a càrrec de Jaume Centelles, i serveixen per trobar criteris i per debatre llibres, 

on tothom expressa les seves idees. 

- ”Llista d’espera”: En la cartolina de la llista de novetats que hi ha penjada fora de la 

biblioteca, els nens i nenes apunten els llibres que volen llegir i quan arriben, la bibliotecària 

els entrega personalment a la classe. 

- Activitats de Festivitats, com per exemple les donacions de llibres de la Diada de Sant 

Jordi. 

- Activitats contacontes: a Cicle Inicial els expliquen les tutores, a Cicle Mitjà i Cicle 

Superior els explica la bibliotecària. 

- Vitrina d’exposició de llibres de novetats fora de la biblioteca escolar. 

- Escala lila d’exposició de llibres segons temàtica (exemple Sant Jordi). 

- Exposició del projecte trimestral al moble prestatgeria (exemple el Circ). Quan acaba el 

trimestre ja es poden prestar els llibres que estaven exposats. 
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EDUCACIÓ INFANTIL: 

- Exposició Bagul: amb llibres de novetats i col·leccions noves o llibres que queden 

amagats. 

- Exposició àlbums il·lustrats: aprenen a fullejar, passar pàgines, a mirar les 

il·lustracions... 

- Activitat de contacontes: quinzenalment van a la biblioteca a escoltar contes que 

expliquen les tutores. 

- Activitat “La maleta viatgera”: Cada grup-classe disposa d’una o dues maletes familiars, 

normalment contenen una dotzena de llibres del fons de l’escola adequats a les edats dels 

infants. Les maletes estan prestades durant una setmana i així durant el curs “viatgen” per 

totes les llars dels infants. Quan tornen  les maletes, les famílies deixen escrites a una llibreta 

les seves sensacions. 

- Préstec amb les famílies: té molt èxit el préstec a Educació Infantil amb les famílies. 

 

La bibliotecària recomana altres tipus de lectures als i les alumnes, sobretot aprofita quan no 

hi ha el llibre que busquen, com és el cas dels llibres de Gerónimo Stilton, Diari den Greg, Diari 

d’una Penjada, Diari d’una Friki, entre altres d’aquests tipus i la bibliotecària aprofita per 

oferir-los llibres clàssics, llibres que hi ha a la biblioteca i fa temps que no es llegeixen,etc. 

Guia els nens i nenes cap a lectures més adequades a les seves edats i nivell de lectura fent-los 

avançar progressivament a lectures més complexes. 

 

 La biblioteca de l’escola Joan Maragall: La creació de les biblioteques de vestíbul 

cuidant l’espai, que convidi al gaudi, i els infants participen en el disseny dels espais de lectura, 

és beneficiós per a ells anar creixent, creant espais i polint la part estètica per generar un bon 

clima i crear caliu.  

- Carro amb els “llibres reservats”; cada alumne/a té un punt de llibre (el color del punt 

depèn del grup-classe) i el posa dins del llibre que vol reservar i ho deixa al carro. 

- Exposicions de les novetats i recomanacions dels propis alumnes escrites en el mateix 

idioma que estan escrits els llibres. 

- Lectures acompanyades: de 3r fins a 5è d’Educació Primària, cada alumne/a s’emporta 

un conte i l’expliquen als companys/es. 

- Tema de l’any: Compartir un tema triat per la xarxa de biblioteques de Rubí amb la 

finalitat d’abordar una mateixa temàtica amb la intenció d’estimular experiències noves que 

enriqueixin els seus interessos i el seu aprenentatge. L’activitat es proposa des d’Educació 

Infantil fins a l’Educació Primària.    

 

Tres moments:  

 El moment inicial. La responsable de la biblioteca fa una tria de selecció i de materials i 

documents sobre el tema escollit i es fa una presentació que cada tutor adapta al seu grup. 

 Desplegament del tema a l’aula. Cada infant inicia un recorregut d’aprenentatge amb el 

guiatge de la mestra, de com s’anirà desplegant el tema. La intenció és consensuar plegats 

l’elaboració d’un producte final. 

 Exposició final. Finalment s’organitza una jornada festiva en la qual col·labora tota la 

comunitat (alumnes, mestres i famílies). Es porta a terme un dissabte a final de curs i entre 

tots es decoren els vestíbuls de l’escola on exposaran acuradament tots els treballs. 
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- Tertúlies literàries: Lectures per fer pensar i per conversar.  

L’activitat es porta a terme a la biblioteca un cop al trimestre, i allà escolten la lectura d’algun 

relat a càrrec de la Tina, una mestra jubilada que havia portat la biblioteca durant molts anys. 

En acabar s’inicia una conversa del que s’ha llegit. Al finalitzar cadascú s’emporta un record en 

forma de foto, punt de llibre o paraula, una imatge de la realitat a la qual es refereix la història. 

El llibre de novetats que s’ha llegit passa a la biblioteca d’aula del grup-classe que ha fet 

l’activitat aquell dia. 

- Contacontes de famílies: cada any al mes de maig les famílies que ho desitgen, 

voluntàriament trien un conte i l’expliquen a la Biblioteca. 

- Biblioteques d’Aula: Treballen diferents temàtiques (lectura i cerca d’informació).  

A l’inici de curs les biblioteques d’aula comencen buides i la responsable de la biblioteca els 

presenta, a cadascuna de les aules d’Educació Primària, una capsa de llibres, tenint en compte 

les diversitats i els interessos dels alumnes i les mestres. 

A l’etapa d’Educació Infantil són les mestres tutores qui presenten els llibres, a poc a poc, i un 

a un al seu grup-classe corresponent. 

Trimestralment canvien els llibres i les nodreixen de llibres provocadors. 

- Biblioteques de Vestíbul: Creen espais per a la lectura lliure, i a més a més, a E.I. hi 

treballen per Racons. 

- Maletes viatgeres: Dues maletes per aula amb quatre llibres. 

A Educació Infantil:Quatre llibres + una llibreta, cada curs comencen una llibreta nova, així 

quan cursin P5 tindran 3 llibretes a la maleta per recordar el seu itinerari lector, la continuïtat. 

- P3: llibres d’imaginació. 

- P4: 1 d’anglès, 1 de manualitats, 2 d’imaginació. 

- P5: 1 d’anglès, 1 de manualitats, 1 d’endevinalles, 1 d’imaginació. 

A Educació Primària: Fins a 2n  incrementen poesia, receptes, etc. 

De 3r a 6è d’Educació Primària les maletes només contenen llibres en llengua anglesa. 

- Protagonista de la setmana: Aquesta activitat està dirigida als infants de P3, dóna peu 

que les famílies vinguin a l’escola i expliquin o llegeixin alguna història, o relats tradicionals de 

la seva cultura, a tots els infants de l’aula, com si fos un regal que ofereixen als companys dels 

seus fills o filles. També hi ha famílies que poden escollir els llibres de la biblioteca escolar, si 

no els agraden els que tenen a casa. 

- Recomanacions per als comerços de Rubí: Els comerços de Rubí encarreguen llibres 

que els alumnes de l’escola els recomana per exposar-los als seus aparadors.  

Concretament a E.I. trien un o dos llibres de la seva Biblioteca d’Aula que els agradaria 

recomanar. Aquesta activitat genera converses a l’aula sobre les preferències i les explicacions 

del perquè de la tria de cadascú. 

 

- Activitats de Sant Jordi. Per la Diada de Sant Jordi es realitzen dues activitats: 

* Contacontes: a partir de 5è d’Educació Primària els i les alumnes preparen contes per 

explicar a la resta d’alumnes de l’escola, de P3 fins a 6è d’Educació Primària també es conviden 

a les famílies, als exalumnes i als exmestres. 

 

* Parada de llibres de segons ús: Es realitza una parada de llibres que es donen de baixa a la 

biblioteca i de donacions dels mestres i de les famílies. Tots els alumnes de l’escola tenen 
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“margallins” (moneda pròpia per a fer l’intercanvi) per adquirir els llibres que més els agradi 

per quedar-se o per regalar a algun amic o familiar. 

 

De d’Educació Infantil comencen els fonaments de les bases de la lectura, ja que la cultura 

d’escola es basa sobre el procés de la literatura, ja que creuen en la literatura com a punt de 

partida, és a dir, com a motor i generador d’aprenentatges. Procurar que al llarg del dia hi 

hagin espais de lectura individual i compartida per a tots els i les alumnes de l’escola. A 

Educació Primària a més a més s’ofereix lectura de diferents tipus de documents (plànols, 

factures, catàlegs, etc.). 

 

Com que l’escola es troba en una situació geogràfica aïllada, no és escola de barri ni de poble. 

El nivell socio-cultural és molt divers, ja que hi ha alumnes que viuen a les urbanitzacions i 

alumnes que viuen a Rubí, per tant, des de l’escola procuren compensar i enriquir aquestes 

diferències: 

- S’ocupen que a les famílies hi hagi riquesa de lectura. 

- Potenciar experiències per poder viure tots i totes la mateixa història. 

- La Biblioteca Escolar és una bona eina per poder potenciar-ho a través de la 

literatura. 

 

 La biblioteca de l’escola Orlandai: A Educació Infantil realitzen una activitat durant tot 

el curs escolar on es conserva un record  i un registre de la seva història literària, que a 

educació primària continuarà creixent en diferents formats i amb altres objectius. 

El Treball de Biblioteca de l’Educació Primària el qual setmanalment tots els i les alumnes han 

de llegir un llibre i llavors fer un treball d’aquest llibre de diferents formats segons els nivells 

d’edats; l’activitat es porta a terme des de les biblioteques d’aula de cada grup, començant des 

de 1r curs fan una fitxa dibuixant, escrivint i explicant, fent un collage, etc., sobre el que han 

interpretat i sentit del llibre que han llegit, i a mida que van ascendint els cursos fins a 6è 

acaben fent treballs de volum. Finalment tots els treballs de tots els alumnes de cada curs 

s’exposen a fora de la Biblioteca Escolar. 

- El Treball de la Biblioteca el realitzen els alumnes d’Educació Infantil i es tracta de llegir 

un llibre cada setmana i fer-ne un treball, començant des de 1r curs amb fitxes i acabant a 6è 

curs amb treballs de volum. Finalment exposen tots els treballs a fora de la biblioteca. 

- Biblioteques d’aula: Les tutores de cada aula es fan elles la seva biblioteca d’aula, hi ha 

algun curs que la biblioteca d’aula la gestiona el responsable de la Biblioteca Escolar. 

A Educció Infantil són les tutores que gestionen les seves biblioteques d’aula i fan d’enllaç amb 

la Biblioteca Escolar: 

- Dinamitzen els llibres. 

- Realitzen lectures en veu alta. 

- Porten els alumnes a la biblioteca escolar quan arriben novetats. 

 

1- Cada dues setmanes exposen els llibres de novetats damunt les taules de la biblioteca 

perquè els i les alumnes els vegin i els llegeixin. Els llibres no es podran prestar fins passades 

dues setmanes, així s’asseguren que tots i totes els puguin mirar. 
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2- Clubs de lectura: La comissió de mares fa sis anys va crear un club de lectura on hi 

assisteixen mares, algun pare i mestres, i també exmares i exmestres de l’escola. Cada dos 

mesos llegeixen un llibre i es troben a la biblioteca de l’escola, es reuneixen, parlen, sopen, etc. 

Amb això l’alumne/a veu la importància de la lectura, ja que aquell dia la mare està a l’escola 

amb la mestra parlant del llibre que han llegit, etc. Més endavant es va crear un club de lectura 

per als i les alumnes d’Educació Primària de l’escola. 

3- Festa de Sant Jordi: Activitat d’intercanvi de llibres; els alumnes i les mares lliuren 

llibres que vulguin donar i reben un tiquet a canvi. El dia de Sant Jordi les mateixes mares 

exposen tot el material recollit i l’alumnat, des de tres anys fins a més grans, cerquen el llibre 

que els fa il·lusió i l’obtenen amb els seu tiquet. 

4- Les maletes viatgeres a Educació Infantil: cada maleta conté quatre tipus de materials: 

un llibre, un DVD, un CD i una revista. Tot això va acompanyat d’una carta on els diuen que és 

una mostra del que trobaran a la biblioteca del centre, i que allí hi ha molts més llibres, 

revistes, pel·lícules i músiques que els estan esperant. No tenen cap llibreta per explicar les 

experiències que han tingut. Les maletes viatgeres passen l’alumne a alumne i les tenen a casa 

durant una setmana sencera. 

5- La Festa dels Contes: És una activitat per a tota l’escola, un dia del mes de maig des de 

les 9:00h fins les 16:00h hi ha una sessió contínua d’històries. Cada grup classe n’escoltarà 

dues o tres al llarg del dia. Es conviden a exmestres, exalumnes, exmares de l’escola, a 

contacontes amics i a les àvies del MARC (Mestres Àvies Recuperadores de Contes). Les 

mestres al migdia, quan l’alumnat és al pati, no fan reunió, ja que també escolten una mostra 

de narrativa per a adults. 

6- Contacontes a Educació Infantil.: Durant tot el curs escolar cada setmana els i les 

alumnes d’Educació Infantil visiten la Biblioteca Escolar per escoltar la història que la seva 

mestra tutora els explica. Abans de començar els explica el nom de la persona que l’ha escrit 

perquè sàpiguen que els llibres tenen algú que els ha pensat i escrit per a ells i per a tots els 

nens i nenes que en gaudiran. 

En acabar, el grup disposa d’una estona per seguir a la biblioteca mirant llibres o escoltant la 

mestra si repeteix la història o continua explicant més contes, etc.  

Passada una setmana tornaran a la biblioteca a escoltar la lectura del mateix llibre. Com que el 

recorden, la mestra demanarà la seva participació en algun moment. Poden ser àlbums 

il·lustrats, poemes, llegendes o bé llibres de coneixements. Són gairebé sempre en llengua 

catalana, però a vegades se n’intercala algun en castellà i, segons qui sigui la persona que 

l’explica, en llengua francesa o anglesa. 

Els llibres llegits per la mestra, es conserven a la biblioteca d’aula corresponent al grup. 

Quan acaben la segona sessió: 

*Al grup de P3 la mestra fa un regal a cada infant, un record de la lectura, un petit objecte 

inspirat en la història, lligat a una etiqueta que porta enganxada a una banda la imatge de la 

portada del llibre, i a l’altra banda el títol del llibre, el nom de l’autor i un breu resum. Aquests 

records arriben a casa amb l’objectiu de donar conversa entre l’infant i els seus pares. Aquests 

26  detalls per a cada infant els crea la Comissió de Mares, i esperen que les famílies els 

conservin com a petits tresors. 

*El grup de P4 construeixen un desplegable de cartolina per a cada llibre. Al davant hi ha la 

portada del llibre i a l’interior un dibuix fet per ells. 
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*Al grup de P5, a l’inici de curs se’ls lliura un petit “àlbum de cromos” dissenyat i confegit per 

la mateixa mestra. S’imprimeix la portada del llibre que han llegit en etiqueta adhesiva, en 

forma de cromo i així la “col·lecció de cromos” va creixent al llarg del curs... 

7- Adequar els espais perquè convidin a la lectura, oferint llibres diversos de qualitat 

adequats als diferents nivells d’edat i nivells lectors. 

8- Implicant les famílies a la importància de la lectura dins i fora de l’escola. 

9- Realitzant activitats per a tots els i les alumnes de l’escola, inclús per a les famílies. 

 

Per concloure aquest apartat, convé assenyalar que les activitats pròpiament destinades als 

alumnes d’Educació Infantil de les tres biblioteques escolars analitzades, són relativament 

escasses en comparació a les activitats realitzades per als alumnes d’Educació Primària. 

Tanmateix amb la participació i sobretot amb una bona coordinació de la biblioteca amb tots 

els agents educatius, com es veu, es poden organitzar activitats i trobar estratègies per acostar 

la lectura als infants d’Educació Infantil. 

 

3- RELACIÓ ENTRE LA BIBLIOTECA ESCOLAR, L’EQUIP DOCENT I LES FAMÍLIES 

Per últim, aquesta categoria fa referència a l’objectiu formulat de conèixer la relació existent 

entre la biblioteca escolar, l’equip docent i les famílies, i la seva col·laboració. 

 Equip docent 

L’equip directiu i el claustre de professors haurien de conèixer el model de biblioteca escolar i 

valorar la importància d’aquesta com a centre de recursos per a l’ensenyament i aprenentatge 

dins del centre educatiu, i principalment per fomentar l’hàbit lector de l’alumnat, ja que la 

biblioteca escolar està pensada com un àmbit compartit pel docent bibliotecari i el docent 

d’aula. 

Tanmateix és necessari establir contactes amb altres biblioteques (Centres de Recursos del 

Professorat, Biblioteques Públiques, centres documentals dels serveis centrals educatius, etc.) 

per a treballar amb elles en xarxa. 

 La biblioteca de l’escola Sant Josep – El Pi: La coordinadora de la biblioteca forma part 

de l’equip directiu i és la principal persona que s’ocupa d’aquesta. 

En algunes situacions a les mestres els costa fer ús de la biblioteca escolar, per tant, la 

responsable de la biblioteca els hi recorda.  

Per exemple, el tema del projecte d’aquest trimestre és “el Circ” i hi ha una exposició de llibres 

a la biblioteca, com que les mestres no els utilitzen, la bibliotecària els ha de recordar si hi 

pensen que hi ha llibres sobre el circ a la biblioteca. Aquell mateix dia alguna mestra va a la 

biblioteca a buscar algun llibre del projecte.  

Si no utilitzen aquest recurs, la bibliotecària va presentant aquests llibres als alumnes des de la 

biblioteca de l’escola. 
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Des de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat s’organitza cada curs escolar una activitat 

anomenada “Lliga de Llibres” i està dirigida a tots i totes les alumnes de 5è d’Educació Primària 

de totes les escoles de l’Hospitalet de Llobregat. 

Els donen un pack de 15 llibres a cada grup-classe de 5è curs, els i les alumnes se’ls han de 

llegir tots i a finals de curs es realitzen unes eliminatòries, on els fan preguntes sobre els 

llibres, i el grup guanyador rep un Diploma. 

Un cop finalitzada l’activitat, els llibres es queden a la biblioteca de cada escola corresponent. 

Habitualment no, però en casos que s’organitzi una activitat de lectura en comú, la biblioteca 

pública els presten lots de llibres. 

 

 La biblioteca de l’escola Joan Maragall: De fet la bibliotecària és membre de l’equip 

directiu, és la secretària, i fan moltes reunions de seguiment, valoració, avaluació i final de 

tancament del funcionament i activitats de la biblioteca del centre. 

També fan propostes, per exemple crear biblioteques de vestíbul que està reflectida en el PAC. 

Forma part del seminari de la xarxa de biblioteques escolars de Rubí (Rubí, Castell Bisbal i CRP). 

El grup es va crear veient les necessitats d’una biblioteca dinàmica.  

Des de les xarxes de Biblioteques Escolars i Biblioteca Pública de Rubí s’organitza una activitat 

cada curs escolar.  

Activitat “Tema de l’any”: El Tren. 

Cada responsable de la biblioteca escolar fa una tria de llibres del tema de l’any que es 

treballarà, crea la proposta i la presenta als/les mestres de l’escola. 

Cada mestre/a tria un llibre juntament amb la bibliotecària i l’adapta al seu grup-aula. 

Cada aula fa un recorregut vers un conte. 

A finals de juny, famílies i mestres, munten una exposició a la biblioteca dels treballs de cada 

aula. 

Les mestres de l’escola estan molt implicades a la biblioteca del centre, ja que tenen la 

necessitat de buscar-hi suport, recursos, etc., perquè treballen per projectes i no utilitzen 

llibres de text, per això han de tenir una biblioteca d’aula ben nodrida a partir del fons ric que 

té la biblioteca escolar, a més a més de les aportacions de llibres que fan els alumnes. 

Són autosuficients, elles mateixes entren a la biblioteca, agafen els llibres o materials que 

necessiten i fan el registre del document correctament. 

Dins la xarxa de Biblioteques Escolars també hi ha la Biblioteca Pública de Rubí. 

A partir de 3r d’Educació Primària van a visitar la Biblioteca Pública i realitzen activitats. 

La relació amb les famílies es forja el dia del préstec setmanal i amb les activitats que impliquin 

la col·laboració i expectació de i amb les famílies . 

L’escola està en una zona d’urbanitzacions, la majoria dels i les alumnes arriben i marxen amb 

autocars. L’escola està aïllada del poble de Rubí. 

 

 La biblioteca de l’escola Orlandai: Tot l’equip de mestres s’implica a la biblioteca de 

l’escola i a crear projectes per impulsar la lectura a tots els nens i nenes de l’escola. 

Formen part d’una xarxa de biblioteques de les 7 escoles públiques dels districtes de Sarrià – 

Sant Gervasi.  

La xarxa de biblioteques escolars amb el suport de la CRP organitzen cada curs escolar una 

marató de lectura al barri per als i les alumnes dels cursos de 3r i 4t d’Educació Primària de 

totes les escoles que conformen la xarxa de Biblioteques Escolars. 
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En aquesta xarxa de biblioteques hi ha la Biblioteca Pública Clarà, que els proporciona còpies 

de llibres per fer clubs de lectura infantil. 

Consideren que un dels grans objectius de la Biblioteca Escolar és que la biblioteca ha 

d’involucrar a tot el claustre i tot el professorat de l’escola. Que la biblioteca ha de tenir una 

persona responsable, però ha de ser un projecte compartit amb tot l’equip de mestres, amb la 

comunitat educativa i amb les famílies perquè aquestes vegin la necessitat que la biblioteca 

del centre funcioni, que hi hagi llibres i que els llibres circulin i que també creguin en la 

importància de la lectura, que els recolzin i que ho facin tots alhora, famílies i escola. 

És molt important que la biblioteca no estigui sola, que en el projecte de la biblioteca hi hagin 

molts més mestres implicats; que hi hagi una comissió de mestres, que hi hagi una comissió de 

mares i/o de pares; que sigui un projecte en comú. 

La biblioteca pública està dins la xarxa de biblioteques escolars i els proporciona còpies de 

llibres per als clubs de lectura infantils. 

 

 

 Famílies 

És important buscar la col·laboració i complicitat de la resta de la comunitat educativa, així que 

s’han d’implicar els alumnes i seria interessant l’aportació de les famílies per al 

desenvolupament de la biblioteca escolar, quant a l’organització d’aquesta com a l’atenció en 

hores que no poden ser cobertes pel professorat.  

 

 La biblioteca de l’escola Sant Josep – El Pi: L’AMPA organitza algunes activitats, com 

per exemple per la Diada de Sant Jordi va organitzar una activitat, la qual prèviament a la 

Diada els i les alumnes porten donen llibres i a canvi els entreguen un tiquet per cada llibre 

que porten.  

El dia de Sant Jordi organitzen en una taula tots els llibres donats i els alumnes poden canviar 

els tiquets per llibres. 

Des de la biblioteca de l’escola s’afavoreix i es dóna molta importància a la lectura compartida 

amb les famílies. 

De cara al curs vinent es plantegen crear un espai de lectura per a les famílies. 

 La biblioteca de l’escola Joan Maragall: 

No tenen cap suport de l’AMPA. 

 

 La biblioteca de l’escola Orlandai: L’AMPA va crear la comissió de mares de la 

biblioteca escolar, un fet molt important que la responsabilitat de la biblioteca de l’escola sigui 

també de les famílies. 

Aquesta Comissió de mares impulsa una sèrie d’activitats que fan viure la lectura a totes les 

famílies i a tots els nens i nenes des de casa, i no només des de l’escola. 

Hi ha una vinculació familiar; es fan conscients que el fet que els i les alumnes llegeixin, no 

sigui només una tasca acadèmica/escolar, que la lectura sigui viscuda pels nens i les nenes, i 

perquè sigui viscuda cal que vagi més enllà dels deures escolars. 

Si aconsegueixen que les famílies també ho sentin important, llavors ja forma part de la vida 

sentida i de l’escola. 
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La lectura és un dels pilars d’aquesta escola, valorar els llibres, valorar la importància de la 

lectura ha passat a formar part dels pilars tant dels i les mestres com dels pares i les mares.  

Perquè això fos real l’AMPA va crear una comissió de mares de la biblioteca escolar. En 

aquesta escola les famílies hi estan molt implicades. 

Elaboren llistes de llibres recomanats i les ofereixen a les famílies perquè tinguin idees a l’hora 

d’ajudar als nens i nenes a construir la seva biblioteca personal de cada infant a casa. El 

personal de la biblioteca aconsella els títols, per tant han d’estar al cas de les novetats 

editorials. 

 

4.3.2 Decàleg 

 

Aquest apartat tracta de dissenyar i elaborar un decàleg amb els deu aspectes més importants 

que hauria de complir una biblioteca escolar per dinamitzar la lectura a l’Educació Infantil 

segons la fonamentació teòrica i basat en el funcionament de les tres escoles analitzades. 

Per trobar aquests punts bàsics m’he basat en la fonamentació teòrica i ho he constatat fent 

l’anàlisi de les observacions i entrevistes a les tres biblioteques escolars proposades. 

Tanmateix, tot i que conjuntament tots els punts d’aquest decàleg són fonamentals per 

dinamitzar la lectura, estan ordenats per rellevància: El fons encapçala la llista, ja que una 

col·lecció variada, àmplia i de qualitat és imprescindible per assolir els objectius i portar a 

terme les funcions de la biblioteca escolar. En segon lloc hi ha l’adult dinamitzador, ja que és la 

persona qualificada per dinamitzar l’espai i les activitats d’animació lectora i coordinar la 

circulació del material, encara que, per al funcionament, no hauria d’estar sol sinó que hauria 

de tenir un petit equip al costat. I a partir d’aquest punt es desenvolupen els altres punts del 

decàleg: dos ítems relacionats amb el lloc (espais i senyalització), quatre ítems relacionats amb 

les tasques primordials que s’hi porten a terme (difusió, préstec, activitats i exposicions) i es 

dos darrers destaquen les complicitats que hauria d’haver-hi dins i fora de l’escola (direcció i 

famílies) amb la Biblioteca Escolar. Convé posar en relleu la importància que per a una bona 

eficiència de la biblioteca escolar, especialment enfocada a la dinamització de la lectura per als 

alumnes d’Educació Infantil, aquests punts funcionen si es treballen en conjunt. 

 

1- FONS 

La qualitat del fons de la Biblioteca Escolar es basa que ha de ser variat, ampli i tenir diversos 

suports, a més a més de mantenir-se en bon estat i permanentment actualitzat. 

Les tres biblioteques escolars analitzades tenen un fons ric i variat de llibres i altres 

documents, en proporció del pressupost adquirit i de l’espai de la biblioteques escolars, 

l’escola Joan Maragall i l’escola Orlandai tenen un fons més ampli. 
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2- ADULT DINAMITZADOR 

La seva tasca és la d’atendre els usuaris quant a fomentar la lectura; dinamitzar l’espai i les 

activitats d’animació lectura; coordinar la circulació del material (els préstecs i les devolucions) 

i la cerca de recursos de la biblioteca; classificació, cura i manteniment de la col·lecció; vincular 

l’oferta de serveis i recursos amb les necessitats relacionades amb el procés d’ensenyament i 

aprenentatge del centre educatiu. 

Referent als responsables de desenvolupar les tasques de la biblioteca escolar de les tres 

escoles analitzades: la responsable de la Biblioteca Joaquim Carbó de l’escola Sant Josep – El Pi 

dedica 1 hora lectiva a la setmana; la responsable de la biblioteca de l’escola Joan Maragall 

dedica 6 hores lectives a la setmana; el responsable de la Biblioteca Marta Mata de l’escola 

Orlandai dedica 4 hores lectives a la setmana i de manera vinculada a la biblioteca escolar, 

gestiona les Biblioteques d’Aula d’alguns cursos d’Educació Primària. Tots tenen una petita 

comissió que els ajuda i, a més de tasques pròpies de bibliotecari (material, classificació...), 

intenten promoure la lectura a través d’activitats d’animació i dinamització lectora 

(contacontes, maletes viatgeres, recomanació de llibres...). 

 

3- DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS 

S’han de distribuir diferents espais i seccions per assolir els diversos objectius que es proposa; 

lectura lliure, treball en grup, treball individual o d’estudi, realització d’activitats, cerca 

d’informació, zones audiovisuals, etc. Tanmateix l’espai de lectura lliure o de ficció ha d’estar 

ambientada de manera càlida i confortable, que convidi a la lectura per plaer. 

En relació a la distribució dels espais de la biblioteca escolar, les tres escoles tenen ben definits 

i senyalitzats els espais de les seves biblioteques: la Biblioteca Joaquim Carbó de l’escola Sant 

Josep – El Pi té els espais ben definits i una ambientació òptima, però li manca un espai definit 

per a la lectura i adequat per als alumnes d’Educació Infantil; la Biblioteca de l’escola Joan 

Maragall és molt àmplia, la distribució dels espais està ben organitzada i compta amb un espai 

destinat als infants d’Educació Infantil per a la lectura lliure; la Biblioteca Marta Mata de 

l’escola Orlandai té un espai ampli, i una distribució molt ben definida, molt ben senyalitzada, 

amb els espais delimitats i compta amb un espai molt propici per a la lectura i la realització 

d’activitats dels alumnes d’Educació Infantil. 

 

4- SENYALITZACIÓ 

Cada secció ha d’estar clarament senyalitzada, amb la finalitat de poder localitzar un document 

i col·locar-lo de nou sense dificultat. Tanmateix la senyalització ha de facilitar l’usuari autònom, 

siguin les famílies o l’infant mateix. 

Quant a la senyalització, l’escola Sant Josep – El Pi i l’escola Joan Maragall utilitzen etiquetes 

per senyalitzar les diferents temàtiques, i l’escola Orlandai utilitza el sistema CDU per 

senyalitzar els prestatges amb el número, el text i el color de la categoria corresponent. 
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5- DIFUSIÓ 

La difusió dels materials i serveis de la biblioteca ha de ser un dels objectius principals. 

Tanmateix és important que una biblioteca escolar presti els seus serveis en un ampli horari 

d’obertura, ja que si es vol utilitzar la biblioteca com un espai d’aprenentatge actiu ha d’estar 

oberta durant tot l’horari lectiu. 

Pel que fa a la difusió del fons, les tres biblioteques escolars analitzades en fan bona difusió. 

Totes utilitzen el préstec, les exposicions i les donacions de llibres. L’escola Sant Josep – El Pi, a 

més, realitza una activitat amb les famílies on es recomanen les novetats i l’escola Orlandai 

elabora llistes de recomanats, té un blog actualitzat i hi ha una Comissió de mares que entre 

altres, s’encarrega del préstec a l’Educació Infantil. 

 

6- PRÉSTEC 

El préstec bibliotecari és el servei mitjançant el qual la biblioteca difon a l’exterior la seva 

col·lecció. 

S’ha de tenir una base de dades sobre els llibres, que estigui actualitzada i a disposició de tots 

els usuaris, perquè puguin saber on està ubicat el llibre que volen llegir i si està o no 

disponible. Tanmateix s’ha de tenir un catàleg de llibres actuals per oferir als lectors. 

En relació al préstec per als alumnes d’Educació Infantil, les tres escoles analitzades ofereixen 

aquest servei una hora setmanal, però a més, l’escola Orlandai té una Comissió de mares que 

s’encarrega d’aquest servei. 

Referent al control de registre dels préstecs, l’escola Sant Josep – El Pi utilitza el programa 

Èpergam per catalogar, però per registrar els préstec utilitzen un sistema de targetes manuals. 

L’escola Joan Maragall utilitzen l’Èpergam per catalogar i per registrar els préstecs, però 

l’escola Orlandai ha deixat d’utilitzar aquest programa perquè han justificat que està obsolet i 

el responsable de la biblioteca ha creat un programa per a aquests serveis. 

 

7- ACTIVITATS  

S’han de dissenyar i organitzar activitats que fomentin la lectura i estiguin integrades al 

currículum, organitzades i de difusió, adequades a cada edat i nivell lector.  

Pel que respecta a les activitats dirigides a l’Educació Infantil, les tres escoles tenen en comú 

les activitats d’explicar contes (literatura oral), les maletes viatgeres i el servei de préstec. 

L’escola Sant Josep – El Pi a més ofereix una activitat de donacions de llibres per Sant Jordi; 

l’escola Orlandai a més realitza el Treball de Biblioteca, porten a terme un itinerari lector i 

realitzen l’activitat de “La Festa dels Contes”; l’escola Joan Maragall ofereix l’activitat de 

donacions de llibres per Sant Jordi, ha creat la Biblioteca de Vestíbul, l’activitat del “Tema de 

l’any” projecte de la xarxa de biblioteques escolars, les tertúlies literàries, les “Recomanacions 

per als comerços de Rubí”, i l’activitat del “Protagonista de la setmana” al curs de P3. 
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8- EXPOSICIONS 

La finalitat de les exposicions és incentivar la lectura i despertar l’interès i curiositat dels 

lectors sobre els llibres. Aquesta estratègia s’aconsegueix exhibint les cobertes d’alguns 

exemplars, que potser d’una altra manera passarien inadvertits, i senyalitzada de manera clara 

i atractiva amb cartells que indiquin què hi ha. 

Quant a exposicions destinades per als alumnes d’Educació Infantil: l’escola Joan Maragall 

exposen àlbums il·lustrats i llibres damunt la taula de l’espai destinat a la lectura; l’escola 

Orlandai tenen una exposició d’intercanvi de llibres a l’entrada de l’escola i una exposició de 

llibres segons les temàtiques fora la biblioteca; l’escola Sant Josep – El Pi tenen un bagul on 

exposen les novetats, les col·leccions, etc., en una escala de fusta pintada de color lila hi 

exposen els llibres segons les temàtiques, en una taula hi exposen els àlbums il·lustrats, tenen 

una prestatgeria amb els llibres sobre la temàtica del projecte educatiu de l’escola de cada 

trimestre, una vitrina de novetats fora la biblioteca i una llista d’espera per als alumnes o les 

famílies. 

 

9- DIRECCIÓ I EQUIP DOCENT 

La biblioteca escolar està pensada com un àmbit compartit pel docent bibliotecari i el docent 

d’aula, per tant ha de comptar amb el suport i la col·laboració de la direcció i de l’equip 

docent. 

Les tres escoles analitzades compten amb el suport de la direcció i de l’equip docent en relació 

a la biblioteca escolar: L’escola Sant Josep – El Pi té un bon suport de direcció, en canvi per 

part de l’equip docent el suport és subtil; l’escola Orlandai té un bon suport per part de la 

direcció de l’escola i molt bon suport per part de l’equip docent; l’escola Joan Maragall compta 

amb molt bon suport per ambdues parts. 

 

10- FAMÍLIES 

És important buscar la col·laboració i complicitat de la resta de la comunitat educativa, així que 

seria interessant l’aportació de les famílies per al desenvolupament de la biblioteca escolar, 

quant a l’organització d’aquesta com a l’atenció en hores que no poden ser cobertes pel 

professorat.  

Respecte a la relació amb les famílies, les tres escoles compten amb la participació i 

col·laboració en diferents activitats, tals com el préstec de llibres i materials i amb les maletes 

viatgeres: l’escola Sant Josep – El Pi a més realitzen trimestralment l’activitat de “Berenar amb 

Llibres” on l’antic responsable de la biblioteca escolar Jaume Centelles recomana les novetats, 

i l’AMPA de l’escola organitza la Festa de Sant Jordi amb la donació de llibres; l’escola Joan 

Maragall participen amb l’activitat del Protagonista de la setmana; l’escola Orlandai ha creat 

una comissió de mares que s’encarreguen dels clubs de lectura amb les famílies, ha creat 

l’activitat de l’intercanvi de llibres i s’ocupa del servei de préstec a l’Educació Infantil. 
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5 CONCLUSIONS 
 

L’experiència viscuda aquests anys ha estat determinant per decidir la dinamització de la 

lectura i la Biblioteca Escolar com a fonament del meu treball de final de grau. La Biblioteca 

Escolar és un dels recursos que ofereix més possibilitats d’ensenyament i aprenentatge dins i 

fora de l’àmbit escolar. Per tant, una biblioteca ben organitzada necessita molta feina, 

sobretot si, a més de ser un lloc de referència per als cicles d’Educació Primària, es planteja 

considerant l’Educació Infantil com a base dels aprenentatges, així com la dinamització de la 

lectura en aquesta etapa escolar i, si a més a més es treballa en col·laboració amb els alumnes, 

l’equip docent i les famílies,tot és possible. 

La lectura és un dels pilars fonamentals en la vida de totes les persones, ja que proporciona 

diferents destreses que s’utilitzen a la vida diària, com la fluïdesa en la parla, l’augment de 

vocabulari, l’adquisició de coneixements i informacions, i la Biblioteca Escolar afavoreix un 

apropament als processos de lectura i escriptura. Tanmateix la literatura infantil constitueix un 

mitjà extraordinari per a la transmissió de la cultura i la formació en valors. Per això, l’escola 

juga un paper molt important i és necessari que des de petits es creï un hàbit lector, ajudant i 

motivant els infants de cada etapa evolutiva a crear aquests hàbits utilitzant diferents 

estratègies metodològiques per anar definint el seu gust per la lectura.  

Per una banda, he de destacar que per elaborar el treball de final de grau m’he fonamentat 

sobre el funcionament, recursos i organització de la biblioteca escolar, sobre la literatura 

infantil i el foment de la lectura. Aquests subtemes –biblioteca escolar, literatura infantil i 

dinamització– permeten veure la perspectiva que hi ha sota de les tres paraules clau del títol 

d’aquest TFG. Per altra banda, els objectius concretats al principi de la investigació s’han 

complert, ja que he pogut conèixer l’estat actual de les tres biblioteques proposades a l’inici, 

comprovant que és possible el lligam d’aquests tres eixos: la dinamització de la lectura des de 

la biblioteca escolar per a educació infantil. 

Informar-me sobre les metodologies d’investigació i aprofundir sobretot en una tècnica de 

recollida d’informació ha estat de gran utilitat per saber com dissenyar i estructurar les fases 

d’investigació del meu treball de recerca i a aprendre a preparar correctament la tècnica 

d’investigació aplicada. Tanmateix no havia donat importància a l’ordre d’utilitzar les tècniques 

de recollida de dades de l’observació directa i de l’entrevista, i parlant amb la tutora em va 

recomanar que primer fes l’observació directa i llavors l’entrevista, així podria aprofitar 

l’entrevista per resoldre i comentar els punts observats. 

Moltes de les activitats que es porten a terme a la biblioteca escolar i des d’aquesta solen anar 

destinades als alumnes d’Educació Primària, però després de les observacions a les tres 

biblioteques proposades he pogut verificar que amb la col·laboració,la participació i sobretot 

amb una bona coordinació de la biblioteca amb tots els agents educatius, es poden organitzar 

activitats i trobar estratègies per acostar la lectura als infants d’edats primerenques. 

Tanmateix el desenvolupament d’aquest treball m’ha suposat conèixer noves estratègies 

d’animació a la lectura des d’un enfocament pedagògic. 
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Quant a les activitats de dinamització lectora que es realitzen per als alumnes d’Educació 

Infantil,per una banda convé ressaltar que les tres biblioteques coincideixen amb tres activitats 

proposades, una d’elles les maletes viatgeres i en aquesta ocasió he pogut examinar quina 

selecció de llibres i/o materials utilitzen, ja que tot i que totes es realitzen amb materials del 

fons de la biblioteca escolar, dues escoles proporcionen llibres variats i adequats a cada nivell, 

una biblioteca a part de llibres proporciona altres materials igualment adequats a les edats, 

tals com CD, DVD i revistes. D’altra banda considero important mencionar que la major part 

d’activitats destinades a aquestes edats que es porten a terme a les tres escoles analitzades, 

les realitzen les mestres tutores de cada grup – classe i no els mestres bibliotecaris 

responsables de la biblioteca escolar.  

També he pogut constatar el paper que juguen a les escoles per a l’educació infantil les 

biblioteques d’aula, que, gestionades o no des de la biblioteca escolar, són més centrals en la 

vida escolar dels infants de 3-6 perquè, malgrat que es facin activitats i es promou la lectura 

des de la biblioteca escolar, en el dia a dia s’aprofita molt l’espai de cada aula. Les biblioteques 

d’aula de les escoles analitzades treballen en connexió amb la biblioteca escolar i, per tant, 

col·laboren en l’adquisició de competències diverses, entre les quals la lectura i el treball amb 

la informació, ja que es van crear en funció de les necessitats, a partir de seleccions fetes per 

les mestres, per la persona responsable de la biblioteca escolar o conjuntament.  

Cal destacar la importància d’un factor que pot haver oscil·lat en l’elaboració de l’anàlisi de 

resultats, perquè els responsables de les tres biblioteques escolars observades i els quals he 

entrevistat es troben en un període de transició, ja que ha estat una coincidència que els antics 

bibliotecaris de les tres escoles s’han jubilat, en qualsevol cas, tots tres continuen oferint 

suport a la biblioteca del centre corresponent i, malgrat tot, les biblioteques continuen 

funcionant de la mateixa manera, inclús faig un incís amb el personal de la biblioteca Joaquim 

Carbó de l’escola Sant Josep – El Pi, perquè han decidit fer un canvi a la biblioteca perquè 

continua tal com la va deixar l’antic bibliotecari, Jaume Centelles. 

Un altre element a destacar és el pressupost destinat a l’adquisició de materials per a la 

biblioteca escolar, atès que equiparant els pressupostos de les tres biblioteques hi ha una 

diferència considerable en la quantitat econòmica, i aquest factor s’ha hagut de tenir en 

compte a l’hora de fer l’anàlisi, perquè no pot ser equiparable el fons de llibres i materials 

d’una biblioteca amb baix pressupost que una amb un pressupost quatre vegades més elevat. 

Finalment, un dels objectius de gran rellevància a aconseguir amb aquest treball és el de 

l’elaboració d’un decàleg amb els deu punts fonamentals que hauria d’assolir una biblioteca 

escolar per dinamitzar la lectura a l’Educació Infantil segons la fonamentació teòrica i basat en 

el funcionament de les tres escoles analitzades, ja que són deu dels aspectes més importants 

que s’haurien de complir per dinamitzar la lectura apropiadament als infants d’edats 

primerenques. 

Quant a les limitacions de l’estudi, primerament, cal mencionar una deficiència en l’observació 

que he portat a terme a les tres biblioteques escolars que vaig visitar: no vaig examinar 

detingudament tots o la majoria dels llibres i materials per als alumnes d’Educació Infantil dels 

quals disposaven, fet que ha impedit poder fer una anàlisi més precisa d’aquest aspecte que és 

un dels importants a l’hora de dinamitzar la lectura, perquè, segons hem vist, és interessant 
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que s’ofereixin als infants llibres i materials diversos, amb característiques especials i de 

qualitat.  

En segon lloc, la principal dificultat d’aquest treball es va establir en la falta de temps i la gestió 

d’aquest per al disseny i desenvolupament del treball, hauria hagut de calcular bé el temps, 

repartir proporcionalment el període que tingués entre els capítols, reservant-ne unes 

setmanes al final del període d’elaboració per a possibles revisions. 

A conseqüència d’aquest fet, i com a proposta de millora es podria ampliar aquest estudi fent 

un seguiment d’algunes de les activitats que es porten a terme a les tres biblioteques escolars 

analitzades per a l’elaboració d’aquest treball, amb la finalitat de verificar si són correctes per 

al foment de la lectura als infants d’Educació Infantil i comprovar com es porten a terme i si 

són de qualitat per als infants, d’aquesta manera el treball seria més complet i hom es podria 

enriquir més de l’experiència, observant l’actuació del responsable de la biblioteca escolar de 

cada escola amb els infants i amb les famílies. També es podria haver entrevistat algun pare o 

mare i algun infant per veure com reben el que es fa de cara a ells des de la biblioteca. Inclús 

una possible ampliació seria incorporar alguna activitat de dinamització lectora als alumnes 

d’aquestes edats. 

 

“Una de les nostres funcions és arribar a fer que l’alumnat 

comprengui la utilitat de la lectura i la diversitat de les seves formes, 

dels seus suports i dels seus objectius. La nostra tasca consisteix a 

emprar totes les estratègies de què disposem per desvetllar l’interès, 

el desig de saber llegir dels nois i de les noies. 

Una de les eines més importants –però no l’única– de què disposem 

és, sens dubte, la biblioteca.” (J. Centelles. 2005, p.53-54).  
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https://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-centers/publications/school-%20%20%20%20%20library-guidelines/school-library-guidelines-es.pdf
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7.1 Annex 1. Graelles d’observació 

7.1.1 Graella d’observació Biblioteca Joaquim Carbó de l’Escola Sant Josep – El Pi 

 

 
 

EXISTENT 
SÍ/NO/POC 

FUNCIONAMENT 
SÍ/NO/POC 

OBSERVACIONS 

 
ESPAI I DISTRIBUCIÓ DE 
LA BIBLIOTECA 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Taula, cadira i ordinador per a la persona  responsable de la biblioteca. 
Dos grups de dues taules per a llegir o fer treballs. 
Prestatgeries baixes per a E.I. i per C.I., prestatgeries altes per a C.M. i C.S., moble baix per a àlbums 
il·lustrats i llibres Pop-up, prestatgeries altes per a llibres de ficció i de temàtiques. 
Mobles baixos per a col·leccions, diccionaris i enciclopèdies i llibres pedagògics per als docents. 
No hi ha un espai específic/delimitat 
per a la lectura lliure. 
 

 
TIPUS DE 
PRESTATGERIES, 
ALÇADA, QUANTITAT I 
ORGANTIZACIÓ 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Dos mòduls baixos de prestatgeries per a E.I. (blau clar) i tres per a C.I. (blau fosc). 
Tres mòduls alts de prestatgeries per a cada cicle: C.M. (vermell) i C.S. (verd). 
Quatre mòduls alts de prestatgeries per a  temàtiques / ficció. 
Un mòdul alt per a projecte trimestral (tema). 
Quatre mòduls baixos  de prestatgeries per a àlbums il·lustrats. 
Tres mòduls baixos de prestatgeries per a diccionaris, col·leccions, llibres pedagògics, etc. 
 

 
SENYALITZACIÓ 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Etiquetes amb els noms de les temàtiques a les prestatgeries corresponents (classificació per categories). 

 
ESPAI T.I.C 
 
 

 
NO 

 
NO 

 
No n’hi ha, però porten les tauletes i les utilitzen a l’espai de les taules i cadires 
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TIPUS DE LLIBRES, 
FONS 
 

 
 

 
 

 
 
Llibres de coneixement, llibres de ficció, col·leccions, àlbums il·lustrats, llibres pop-up, etc. 

 
EXPOSICIONS / 
DECORACIÓ 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Escala de fusta amb llibres de temàtiques (St. Jordi). 
Bagul amb llibres de novetats i col·leccions noves o llibres que queden amagats per a E.I. 
Prestatgeria exposició projecte trimestral. 
Taula amb àlbums il·lustrats. 
Llibres col·locats de cara en alguns prestatges (llibres que fa temps que no es presten, que queden 
amagats, etc.) 
Cartolina amb les novetats fora de la biblioteca “llista d’espera”. 
Vitrina fora de la biblioteca amb les novetats. 
Decoració de les parets de la biblioteca amb frases escrites, marcs amb fotografies, il·lustracions. 
Decoració en els prestatges de ninots, baguls, globus terraquis, etc. 
 

 
ALTRES MATERIALS  
 
 

 
POC 

 
SÍ 

 
Titelles, ninots d’alguns contes, CD, etc. 

 
ESPAI PER A LA 
LECTURA 
 

 
POC 

 
SÍ 

 
No hi ha un espai de lectura lliure definit, però llegeixen on volen: taula, butaca, passadís, pati... 

 
LLOC ESPECÍFIC PER ALS 
LLIBRES MALMESOS 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Hi ha un moble petit de fusta amb rodes (carret de llibres):  
A la part de dalt hi ha el llibres malmesos pendents si es poden arreglar i els llibres pendents de 
catalogar/etiquetar. 
A la part de baix hi ha els llibres pendents de descatalogar. 
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NORMATIVES B.E. 
VISIBLES 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Sí, hi ha un cartell penjat a fora la porta amb les normatives, concretament amb set punts:  

1- Cal mantenir silenci i asseure’s adequadament. 
2- Abans d’agafar un llibre cal tenir les mans netes. 
3- Tenir cura al manipular els llibres (passar els fulls, agafar, desar...). 
4- Conèixer i tenir cura de l’ordre a l’hora de guardar els llibres. 
5- Els préstecs es faran d’acord a les normes establertes per la coordinadora. 
6- Si es detecta alguna incidència cal informar-ne mitjançant les graelles d’incidències que trobareu 

a les portes penjades. 
7- Està prohibit utilitzar l’ordinador de gestió, excepte per les persones de la comissió de biblioteca. 
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7.1.2 Graella d’observació Biblioteca de l’Escola Joan Maragall 

 

 EXISTENT 
SÍ/NO/POC 

FUNCIONAMENT 
SÍ/NO/POC 

OBSERVACIONS 

 
ESPAI I DISTRIBUCIÓ DE 
LA BIBLIOTECA 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Espai gran i ben il·luminat. 
Distribució dels espais: Llibres de coneixement, llibres de temàtiques i llibres de ficció (per nivells), 
còmics, diccionaris i enciclopèdies, CD, revistes, etc. 
Un espai per CD, i DVD amb mobles baixos, sofàs un equip reproductor i un televisor. 
Un espai de llibres de coneixement, mapes, col·leccions, diccionaris i enciclopèdies, amb taules i cadires, i 
mobles alts. 
Un espai amb llibres de ficció, literatura i còmics, amb mobles alts, taules i cadires. 
Un projector i una pantalla. 
Una taula amb dos ordinadors. 
La taula de la responsable de la B.E. amb un ordinador i mobles alts amb llibres pedagògics i 
documentació. 
Un espai de lectura amb mobles baixos de lectures infantils, amb mobles baixos de revistes, dos bancs de 
fusta i un sofà petits i coixins. 
Un carro de llibres per endreçar i catalogar. 
Un carro de llibres de reserva. 
 

 
TIPUS DE 
PRESTATGERIES, 
ALÇADA, QUANTITAT I 
ORGANITZACIÓ 

 
SÍ 

 
SÍ (POC) 

 
Prestatgeries molt altes, poc accessibles pels nens i les nenes. (Per buscar ja tenen les Biblioteques 
d’Aula, si volen algun llibre de la B.E. el demanen a la bibliotecària). 
Dues prestatgeries altes i un armari per a documents i llibres pedagògics, una taula, cadira i ordinador 
per a la responsable de la B.E.   
Tres prestatgeries altes per a diccionaris, enciclopèdies i llibres d’altres llengües. 
Un moble baix amb prestatges per als CD i DVD, un aparell reproductor de CD i un televisor. 
Un moble baix de 4 mòduls i 7 mòduls alts de prestatges de llibres de coneixement i col·leccions, amb 2 
taules i 8 cadires. 
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Un mòdul alt de prestatges per a còmics. 
Un moble baix amb exposicions de novetats. 
Una taula d’exposicions d’àlbums il·lustrats. 
3 Mòduls alts de llibres de ficció amb gomets de color blau. 
3 mòduls alts de llibres de ficció amb gomets de color vermell. 
4 mòduls alts de llibres de ficció amb gomets de color verd. 
2 taules petites i 6 cadires petites. 
Un moble baix de prestatges amb llibres de gomets blaus i DVD. 
Un espai amb 4 mobles petits en forma de caixons per a revistes, dos bancs de fusta petits amb calaixos, 
un sofà petits, un moble-taula i coixins.  
 

 
SENYALITZACIÓ 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
En els prestatges hi ha etiquetes que assenyalen les categories de les diferents temàtiques. 

 
ESPAI T.I.C 
 
 
 

 
SÍ 

 
POC 

 
Hi ha una taula amb dos ordinadors per a la cerca d’informació (tot i que gairebé no els utilitzen), però la 
biblioteca no està lligada a les TIC. 
 

 
TIPUS DE LLIBRES, 
FONS 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Coneixement, ficció, literatura, poesia, còmics, diccionaris, col·leccions, àlbums il·lustrats, llibres 
pedagògics. 
 

 
EXPOSICIONS / 
DECORACIÓ 
 
 

 
POC 

 
SÍ 

 
Exposició de llibres de Novetats i recomanacions dels alumnes en un moble baix. 
Exposició d’àlbums il·lustrats en una taula a la zona de llibres de ficció. 
Hi ha algun ninot i objectes de decoració. 
 

 
ALTRES MATERIALS  
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Revistes, CD, DVD, mapes, plànols, documents. 
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ESPAI PER A LA 
LECTURA 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
A la biblioteca hi ha dos espais adaptats. 
Fora de la biblioteca a una terrassa. 
Biblioteques de vestíbuls. 
Biblioteques d’aula. 
 

 
LLOC ESPECÍFIC PER ALS 
LLIBRES MALMESOS 
 
 

 
POC 

 
SÍ 

 
Tenen un cossi quadrat de plàstic on deixen els llibres malmesos els quals  intenten arreglar i recuperar. 
En canvi els llibres pendents de col·locar als prestatges, els deixen en un carro, i quan els alumnes o la 
bibliotecària tenen un moment els col·loquen al seu lloc corresponent, així entre tots està la biblioteca 
ordenada i tot al seu lloc. 
 

 
NORMATIVES B.E. 
VISIBLES 
 
 

 
POC 

 
SÍ 

 
No tenen les normatives penjades enlloc, perquè els i les alumnes ja les coneixen. 
Excepte d’un cartell escrit pels propis alumnes on diu que els llibres que utilitzin els deixin al carro. 
 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

7.1.3 Graella d’observació Biblioteca Marta Mata de l’Escola Orlandai 

 

 
 

EXISTENT 
SÍ/NO/POC 

FUNCIONAMENT 
SÍ/NO/POC 

OBSERVACIONS 

 
ESPAI I DISTRIBUCIÓ DE 
LA BIBLIOTECA 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Espai amb amplitud, correctament delimitat i cuidat. 
A l’entrada de la biblioteca hi ha una bústia de suggeriments. 
Espai d’E.I. amb mobles baixos, paret de suro amb il·lustracions penjades, ninots alguns protagonistes de 
contes, terra d’escuma, coixins, peluixos, i una cadira. 
Projector i pantalla. 
Espai d’ordinadors juntament amb l’espai del bibliotecari. 
Espai de taules i cadires per a l’estudi i lectura. 
Mobles de prestatgeries altres i distribuïdes al llarg de les parets de la B.E. per als llibres de coneixement 
i alguns d’imaginació. 
Espai amb gespa artificial i un puf rodó per a la lectura lliure. 
Mobles baixos per als llibres d’imaginació. 
 

 
TIPUS DE 
PRESTATGERIES, 
ALÇADA, QUANTITAT I 
ORGANITZACIÓ 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
*Espai E.I. delimitat amb mobles baixos i posat de cara a fora de l’espai, perquè els nens/es que triïn 
llibres no interrompin la lectura dels que estan dins l’espai. Un moble molt baix amb contes populars, un 
moble baix amb revistes i premsa, mobles molt baixos amb llibres d’imaginació de gomets grocs, dos 
mobles baixos amb llibres d’imaginació de gomets blaus, un moble baix per col·leccions i documents de 
la BE., i un moble pels llibres malmesos “El taller dels llibres”. 
*Espai ordinadors està junt amb l’espai de la persona responsable de la B.E. Tres taules amb ordinadors 
més una taula del responsable. 
*Espai de treball: Dues taules llargues amb 10-11 cadires, més una taula amb 4 cadires. 
*Moble expositor dels llibres recomanats, més un moble amb rodes i prestatges per als llibres per 
retornar. 
*Sis mobles de prestatgeries alts per als llibres de coneixement. 
*Tres mobles alts per a llibres d’imaginació (gomets vermells i gomets verds), Còmics, DVD i CD, Poesia, 
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altres llengües, etc. 
*Al fons hi ha una vitrina amb llibres de fons històric. 
*Zona de lectura lliure amb gespa artificial a terra i un puf rodó per seure. 
*Dos mobles baixos amb llibres d’imaginació, àlbums il·lustrats i literatura (gomets vermells i gomets 
verds). 

 
SENYALITZACIÓ 
 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Els prestatges estan etiquetats amb el número de la classificació CDU, amb el color i  el nom de la 
temàtica corresponent. 
A més a més damunt dels mòduls hi ha un cartell amb la classificació CDU corresponent. 
 

 
ESPAI T.I.C 
 
 

 
SÍ 

 
POC 

 
Hi ha tres ordinadors a la biblioteca però no són d’ús exclusiu de la B.E., és a dir, que les TIC no tenen 
relació amb la biblioteca. 
 

 
TIPUS DE LLIBRES, 
FONS 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Llibres de coneixements, d’imaginació (ficció), literatura, poesia, àlbums il·lustrats, còmics, col·leccions, 
diccionaris, enciclopèdies, llibres pedagògics. 
 

 
EXPOSICIONS / 
DECORACIÓ 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
*Entrada de l’escola: “Crossing Book” llibres exposats per intercanviar (famílies, mestres i alumnes). 
*Fora B.E.: Exposicions amb decoracions i llibres segons temàtica calendari: Exemple Sant Jordi. 
*Fora B.E.: Exposicions Treballs de la Biblioteca dels i les alumnes d’E.P. 
*Exposició llibres recomanats en un moble expositor. 
*Exposició dels llibres de novetats damunt les taules de la B.E. 
*Exposició del llibre de la setmana en un faristol damunt la taula del bibliotecari. 
 

 
ALTRES MATERIALS A 
PART DE LLIBRES 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
CD, DVD, revistes, diaris, mapes, documents, il·lustracions penjades, ninots alguns protagonistes de 
contes, peluixos. 
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ESPAI PER A LA 
LECTURA 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Un espai adequat per als infants d’E.I 
Un espai per als alumnes d’E.P. i E.I. 
Biblioteques d’Aula. 

 
LLOC ESPECÍFIC PELS 
LLIBRES MALMESOS 
 
 

 
SÍ 

 
SÍ 

 
Hi ha un moble per posar-hi els llibres malmesos.  
El moble el van crear la Comissió de mares. 
 

 
NORMATIVES B.E. 
VISIBLES 
 

 
NO 

 
NO 
 

 
No hi ha cap normativa exposada, perquè creuen que no és viable i els alumnes ja saben les normatives 
de la B.E. 
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7.2 Annex 2. Entrevistes transcrites 

 

7.2.1 Entrevista a la responsable de la Biblioteca Joaquim Carbó de l’Escola Sant Josep – El 

Pi, Carmen 

 

1. Quant fa que es va crear el centre? 

Aquest edifici té 17 anys. 

L’escola pública fa 32 anys que es va crear. 

 

2. Quan es va crear la Biblioteca Escolar? 

Al mateix temps que es fa construir l’edifici, 17 anys. La va crear Jaume Centelles. 

Va crear l’espai amb una ambientació especial, un espai màgic, ja que quan entres a la 

biblioteca entres dins el món al revés i per aconseguir això, el terra és de parquet de 

color blau cel (com el cel) i en una part del sostre hi ha gespa artificial amb ninots i 

peluixos protagonistes o no de diferents llibres, que estan enganxats pels peus, de cap 

per avall. 

 

3. Dimensions de la biblioteca escolar? 

La dimensió de l’espai de la biblioteca no és gaire gran. 

 

4. Hi ha algun espai dins i fora de la B.E. per a realitzar la lectura lliure?  

Respecte als espais de lectura lliure seuen on volen, dins la biblioteca no hi ha un espai 

creat però hi ha espais fora de la biblioteca com el passadís, el pati, i una sala chill-out. 

 

5. Té nom la biblioteca de l’escola? En cas afirmatiu; quin i per què? 

Sí, es diu biblioteca Joaquim Carbó perquè aquest escriptor era amic de Jaume 

Centelles i va ser qui va inaugurar la biblioteca amb el seu nom. 

 

6. Mascota de la biblioteca? 

Hi ha un follet que es diu Pepet, l’utilitzen com a reforç amb els i les alumnes 

d’Educació Infantil i de Cicle Inicial. Principalment els “porta” les novetats. 

 

7. Qui s’encarrega de la biblioteca de l’escola? Professional de la biblioteca, un 

professor referent, alumnes...? 

La Comissió de la Biblioteca formada per tres persones: La coordinadora Carmen i dues 

mestres. 

 

8. Quina és la seva tasca? A part d’ocupar-se de la biblioteca? 

La Carmen és la coordinadora de la biblioteca escolar; és membre de l’equip directiu, 

la secretària; és la responsable del projecte de l’hort de l’escola; i és mestra de reforç 

en lectures, expressió oral, etc. 
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9. Quantes hores lectives té assignades per a la tasca de la biblioteca escolar? 

1 hora setmanal per a la coordinació de la biblioteca escolar. 

Les dues mestres de la Comissió de la B.E. són tutores i no tenen temps. 

Però hi ha una comissió de mares que ajuden a folrar els llibres. Ho fan a una aula 

petita que hi ha a la segona planta de l’escola. 

 

10. Formació específica? 

No té una formació específica ni realitza formacions contínues, però va col·laborar en 

el projecte Punt Edu a una altra escola on va treballar. 

 

11. Es pot fer préstec de llibres a la biblioteca? I d’altres materials? 

Sí, els divendres de les 16:30h a les 17:30h la biblioteca està oberta per al servei de 

préstec. Dues alumnes de 6è d’E.P ajuden a fer els préstecs. Duren 15 dies i es poden 

renovar. 

Els i les alumnes d’E.I van a la biblioteca cada 15 dies per fer préstec de llibres. 

Els llibres Pop-up no es presten, ja que es fan malbé. D’aquests llibres n’hi ha pocs, 

perquè al no prestar-los no acaben essent útils per a ells/es. 

 

12. Com es fan els préstecs? Teniu el programa de catalogació Èpergam? Com controleu 

els préstecs? Hi ha un nombre màxim de documents per poder endur-se? Quants 

dies els presteu?I als alumnes d’E.I.? 

Utilitzen el programa de catalogació Èpergam, però per controlar els préstecs utilitzen 

unes targetes on escriuen les dades manualment. 

No hi ha un nombre màxim de documents per prestar, però el màxim de documents 

que arriben a agafar és de 4-5 llibres. 

Des de començament de curs fins al gener han calculat que hi ha hagut més de 500 

llibres en préstec fora d’horari. 

 

13. Quin fons teniu? Llibres, revistes, audiovisuals, etc.  

Segons el catàleg Èpergam tenen un total de 6.000 llibres, però compten que realment 

tenen un fons de 3.000 llibres aproximadament, comptant els llibres que es troben a 

les biblioteques d’aula. 

 

14. Teniu pàgina web o blog de la biblioteca? On es fa difusió, s’expliquen les novetats, 

llibres recomanats, activitats, etc. 

No, però tenen previst crear una pàgina web de la biblioteca de l’escola. De moment 

consulten al blog personal de Jaume Centelles. 

 

15. La difusió del fons, serveis i activitats →a l’E.I. (blogs, fulletons, inf. Visual, correus a 

les famílies) 

Cada trimestre es realitza amb les famílies una activitat “Berenar i Llibres” a càrrec de 

Jaume Centelles, el qual presenta i recomana llibres de novetats i llibres destacats per 

a cada edat lectora. 
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Les famílies participen en els préstecs. 

S’informa per correu electrònic d’algunes activitats de la biblioteca escolar, com per 

exemple “la torre dels llibres”, que tracta de quants llibres llegeixen durant la setmana 

(E.P.) i fan una torre amb tots els llibres llegits per veure si és molt alta, si la superen o 

no, etc. 

Exposicions de llibres de novetats, de llibres que fa temps que no es llegeixen, de 

temàtiques de calendari i de projectes de l’escola. 

Fulletons de guies de lectura recomanades. 

 

16. Pel que fa al fons, com el teniu organitzat? Seguiu alguna classificació específica? 

(CDU)? 

No, ells llibres estan classificats pels mateixos/es alumnes, els agrupen per categories 

segons els seus propis  criteris, ja que són ells i elles els interessats que els utilitzen i 

els majors beneficiaris. El teixell del llibre l‘identifiquen enganxant una etiqueta amb 

les tres primeres lletres de l’autor/a. 

 

17. Com ha anat creixent el fons? Heu rebut donacions o han estat adquirits per l’escola? 

Quin pressupost anual està destinat a la B.E? 

Ocasionalment reben donacions de llibres d’alguns exalumnes. 

Les famílies paguen una quota mensual de 39 euros per despeses de tota l’escola 

(sortides, etc.) entre una d’elles, per la biblioteca de l’escola. 

Aquest any tenen assignat un pressupost de 500 euros, tot i que alguna vegada 

inclouen algun llibre al pressupost/ a les despeses d’E.I. o d’E.P. segons per on siguin 

destinats. 

 

18. Selecció del fons? Qui? Què? Com? (Quins llibres) 

La comissió de la biblioteca escolar s’encarrega de la selecció del fons i per a la tria 

segueixen les recomanacions de Jaume Centelles, les editorials i les peticions dels 

alumnes (pengen un cartell fora de la biblioteca, on els alumnes escriuen una llista 

amb les seves peticions). 

 

19. Teniu alguna llibreria de referència? Per a l’escola, per a les famílies... 

No tenen llibreria de referència, ja que els llibres per a l’escola els compren online i 

segueixen les recomanacions de Jaume Centelles, de les editorials i de la llista de 

suggeriments dels i les alumnes. 

 

20. Teniu en compte les llengües d’origen? Lectures en altres llengües? (Dificultats que 

tenen aquests alumnes d’altres llengües maternes a l’E.I. Com ho treballen?) 

No hi ha molta immigració, els alumnes que poden haver-hi ja són nascuts aquí. 

La majoria de llibres estan escrits en català, seguidament en castellà i alguns en llengua 

anglesa. 
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21. Oferiu servei d’ordinadors a la biblioteca? 

No, ja hi ha una aula d’ordinadors a la primera planta de l’escola. 

Tots els cursos d’E.P. tenen tauletes i en alguns casos baixen a la biblioteca amb 

aquestes. 

 

22. Els i les alumnes segueixen un itinerari lector? 

Sí, la biblioteca escolar té diversitat de fons per al recorregut literari de cada alumne/a, 

disposen de lectures bàsiques que obeeixen  una selecció estable per a cada nivell. 

Els/les mestres tutors/es trien una selecció de llibres per a la seva biblioteca d’aula i 

des d’aquesta puguin orientar i acompanyar els passos de cada lector. 

 

23. La direcció de l’escola s’implica a fer ús de la biblioteca? Què fa per aquesta? 

La coordinadora de la biblioteca forma part de l’equip directiu i és la principal persona 

que s’ocupa d’aquesta. 

 

24. Biblioteca Escolar dins i fora de l’horari lectiu? Quin ús se’n fa? 

E.I. – Assisteixen a la B.E. quinzenalment. 

C.I. i C.M. – Assisteixen a la B.E. setmanalment. 

C.S. – Assisteixen a la B.E. freqüentment. 

La Biblioteca està oberta i els C.M. i C.S. poden anar-hi quan vulguin, però amb la 

presència de la responsable de la B.E. o de la conserge de l’escola. 

Al migdia s’utilitza com a aula d’estudi per als nens i nenes que es queden al menjador. 

Els divendres de les 16:30h a les 17:30h la biblioteca està oberta per al servei de 

préstec. 

 

25. La biblioteca disposa d’algun tipus de suport i/o implicació de l’AMPA?  

L’AMPA organitza algunes activitats, com per exemple per la Diada de Sant Jordi va 

organitzar una activitat, la qual prèviament a la Diada els i les alumnes porten (donen) 

llibres i a canvi els entreguen un tiquet per cada llibre que porten.  

El dia de Sant Jordi organitzen en una taula tots els llibres donats i els alumnes poden 

canviar els tiquets per llibres. 

 

26. Treballeu en xarxa entre les diferents Administracions Municipals? 

Des de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat s’organitza cada curs escolar una 

activitat anomenada “Lliga de Llibres” i està dirigida a tots i totes les alumnes de 5è 

d’E.P. de totes les escoles de l’Hospitalet de Llobregat. 

Els donen un pack de 15 llibres a cada grup-classe de 5è d’E.P., els i les alumnes se’ls 

han de llegir tots i a finals de curs es realitzen unes eliminatòries, on els fan preguntes 

sobre els llibres, i el grup guanyador rep un Diploma. 

Un cop finalitzada l’activitat, els llibres es queden a la B.E. de cada escola 

corresponent. 
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27. Teniu un projecte d’impuls a la lectura? 

Aquest trimestre es realitza una activitat que està exposada a la paret de fora la 

biblioteca, “de què fa olor el llibre?”, la qual tracta d’escriure en un paper de què fa 

olor el llibre que han llegit i d’explicar la sensació que els ha fet sentir el llibre que han 

llegit, és a dir, perquè fa aquella olor. 

 

28. Quines activitats de dinamització lectora es porten a terme des de la biblioteca de 

l’escola tenint en compte les etapes d’Educació Infantil? 

*Activitat de “la torre dels llibres”: quants llibres llegeixen durant la setmana (E.P.) i 

fan una torre amb tots els llibres llegits. S’informa a les famílies per correu electrònic. 

*Activitat “Berenar i Llibres”: de 16:30h a 18:00h es realitzen tertúlies amb les famílies 

per compartir experiències al voltant de la literatura infantil i tractar temes relacionats 

amb la lectura com els àlbums il·lustrats, la narració de contes, les biblioteques de la 

ciutat, llegir per a què?, les novetats editorials, etc. L’escola convoca els pares i les 

mares a la biblioteca oferint-los un ambient cordial i acollidor, amb cafè i berenar. 

Aquestes sessions es realitzen 3 o 4 vegades al curs, a càrrec de Jaume Centelles, i 

serveixen per trobar criteris i per debatre llibres, on tothom expressa les seves idees. 

*”Llista d’espera”: En la cartolina de la llista de novetats que hi ha penjada fora de la 

B.E., els nens i nenes apunten els llibres que volen llegir i quan arriben, la bibliotecària 

els entrega personalment a la classe. 

*Activitats de Festivitats, com per exemple les donacions de llibres de la Diada de Sant 

Jordi. 

*Activitats contacontes: a C.I. els expliquen les tutores, a C.M. i C.S. els explica la 

bibliotecària. 

*Vitrina d’exposició de llibres de novetats fora de la biblioteca escolar. 

*Escala lila d’exposició de llibres segons temàtica (exemple Sant Jordi). 

*Exposició del projecte trimestral al moble prestatgeria (exemple el Circ). Quan acaba 

el trimestre ja es poden prestar els llibres que estaven exposats. 

-EDUCACIÓ INFANTIL: 

*Exposició Bagul: amb llibres de novetats i col·leccions noves o llibres que queden 

amagats. 

*Exposició àlbums il·lustrats: aprenen a fullejar, passar pàgines, a mirar les 

il·lustracions... 

*Activitat de contacontes: quinzenalment van a la biblioteca a escoltar contes que 

expliquen les tutores. 

*Activitat “La maleta viatgera”: Cada grup-classe disposa d’una o dues maletes 

familiars, normalment contenen una dotzena de llibres del fons de l’escola adequats a 

les edats dels infants. Les maletes estan prestades durant una setmana i així durant el 

curs “viatgen” per totes les llars dels infants. Quan tornen  les maletes, les famílies 

deixen escrites a una llibreta les seves sensacions. 

*Préstec amb les famílies: té molt èxit el préstec a Educació Infantil amb les famílies. 

 

29. Quins recursos utilitzeu per apropar els infants a la lectura? 

La bibliotecària recomana altres tipus de lectures als i les alumnes, sobretot aprofita 

quan no hi ha el llibre que busquen, com és el cas dels llibres de Gerónimo Stilton, 
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Diari den Greg, Diari d’una Penjada, Diari d’una Friki, entre altres d’aquests tipus i la 

bibliotecària aprofita per oferir-los llibres clàssics, llibres que hi ha a la biblioteca i fa 

temps que no es llegeixen,etc. 

Guia els nens i nenes cap a lectures més adequades a les seves edats i nivell de lectura 

fent-los avançar progressivament a lectures més complexes. 

 

30. Hi ha gomets per diferenciar les temàtiques o edats/nivells a l’E.I.? 

No, només hi ha els gomets blau clar que indiquen que són d’E.I., però no hi ha res que 

identifiqui les categories. De fet, en principi estan agrupats per temàtiques, però un 

cop agafen un llibre ja no recorden on estava col·locat i els deixen on volen o creuen. 

El mateix passa amb les famílies, que no saben posar-lo al lloc on l’han agafat i el 

deixen a un altre lloc, de manera que els llibres d’E.I. estan desordenats.  

El cert és que estan treballant en aquest aspecte, perquè sinó sempre queden 

barrejats (tant pels infants com per les famílies) perquè les categories no estan 

assenyalades. Volen diferenciar les temàtiques i els nivells, i estan pensant com ho 

faran, si posaran gomets de diferents formes i/o colors perquè els sigui més fàcil 

d’identificar. 

 

31. Tots/es els/les mestres de l’escola estan en contacte amb la B.E.? En fan ús? 

En algunes situacions a les mestres els costa fer ús de la biblioteca escolar, per tant, la 

responsable de la biblioteca els recorda.  

Per exemple, el tema del projecte d’aquest trimestre és “el Circ” i hi ha una exposició 

de llibres a la B.E., com que les mestres no els utilitzen, la bibliotecària els ha de 

recordar si hi pensen que hi ha llibres sobre el circ a la biblioteca. Aquell mateix dia 

alguna mestra va a la biblioteca a buscar algun llibre del projecte.  

Si no utilitzen aquest recurs, la bibliotecària va presentant aquests llibres als alumnes 

des de la B.E. 

 

32. Es potencia la relació entre la Biblioteca Escolar i la Biblioteca Municipal? 

Habitualment no, però en casos que s’organitzi una activitat de lectura en comú, la 

biblioteca pública els presten lots de llibres. 

 

33. Es potencia l’hàbit, entre famílies i infants, de fer ús de les biblioteques del territori? 

(escolars, municipals) 

Des de la biblioteca de l’escola s’afavoreix i es dóna molta importància a la lectura 

compartida amb les famílies. 

 

34. Teniu pensat fer algun canvi o proposta de millora a la biblioteca? 

Volen fer una renovació de la biblioteca escolar, ja que està igual de quan la va crear 

Jaume Centelles. 

Està previst canviar les prestatgeries i posar-les totes d’alçada baixa accessible a 

tothom i també per donar sensació d’espai més ampli. 

De cara al curs vinent es plantegen crear un espai de lectura per a les famílies. 
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7.2.2 Entrevista a la responsable de la Biblioteca de l’Escola Joan Maragall, Gloria 

 

 

1. Quant fa que es va crear el centre? 

L’escola fa 39 anys que es va crear. 

 

2. Quan es va crear la Biblioteca Escolar? 

Es va crear al mateix temps que es va crear l’escola. 

 

3. Dimensions de la biblioteca escolar? 

La dimensió de l’espai de la biblioteca és molt gran, és més gran que una aula 

ordinària. 

 

4. Hi ha algun espai dins i fora de la B.E. per a realitzar la lectura lliure?  

Sí, dins la biblioteca hi ha un espai adequat per a la lectura lliure per als infants d’E.I. 

amb sofàs petits i un espai a part per als alumnes d’E.P.  

La biblioteca té accés a un terrat on hi ha taules i bancs de fusta i surten a fora per 

llegir. 

Fora de la biblioteca escolar hi ha les biblioteques de vestíbul, que es van creant i de 

moment hi ha la d’E.I. i la de 3r d’E.P. 

Cada curs escolar té una biblioteca d’aula amb espai per a la lectura lliure. 

 

5. Té nom la biblioteca de l’escola? En cas afirmatiu; quin i per què? 

La biblioteca no té nom, de fet no s’ho havien plantejat. 

 

6. Mascota de la biblioteca? 

No tenen mascota ni cap referent per a la biblioteca. 

 

7. Qui s’encarrega de la biblioteca de l’escola? Professional de la biblioteca, un 

professor referent, alumnes...? 

La responsable de la biblioteca més dues mestres formades que ajuden a dinamitzar la 

biblioteca escolar. 

 

8. Quina és la seva tasca? A part d’ocupar-se de la biblioteca? 

És la responsable de la B.E., la secretària de l’escola i és mestra d’Educació Especial. 

 

9. Quantes hores lectives té assignades per a la tasca de la biblioteca escolar? 

Té 6 hores destinades a la B.E. 

El curs passat tenia el suport d’una persona per catalogar. 

Aquest curs té el suport d’una TEI per dinamitzar la B.E., i amb aquesta persona 

impulsen la B.E. 
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10. Formació específica? 

No té cap formació específica. 

 

11. Es pot fer préstec de llibres a la biblioteca? I d’altres materials? 

Relació amb les famílies – Préstec setmanal. E.I. 

Préstec a partir de 1r curs d’E.P. 

Préstecs des de les Biblioteques d’Aula (segons el grup) 

 

12. Com es fan els préstecs? Teniu el programa de catalogació Èpergam? Com controleu 

els préstecs? Hi ha un nombre màxim de documents per poder endur-se? Quants 

dies els presteu? I als alumnes d’E.I.? 

Utilitzen el sistema Èpergam per a la catalogació i préstecs dels llibres. 

Màxim dos llibres – Temps il·limitat. 

 

13. Quin fons teniu? Llibres, revistes, audiovisuals, etc.  

Tenen un fons de 12.000 exemplars: 

Llibres de coneixement, de temàtiques, literaris, de poesia, àlbums il·lustrats, revistes 

(Cavall Fort, Cuca-Fera, I Love English), CD, DVS, mapes, diccionaris, enciclopèdies, 

còmics, col·leccions, etc. 

Les biblioteques d’aula tenen un fons molt ric i molts recursos, ja que treballen per 

projectes i no utilitzen llibres de text (novetats, llibres de coneixement, de ficció, 

revistes, etc.).  

Trimestralment tots els cursos canvien el fons de les seves biblioteques d’aula: 

- E.I. les tutores fan una presentació a poc a poc del material, a mesura que acaben 

un llibre, en presenten un altre. 

- E.P. les tutores fan una presentació de tot el material (en caixes). A 3r d’E.P. s’ho 

canvien entre les dues classes.  

Segons projectes i investigacions ho complementen amb llibres de coneixement de la 

B.E. 

14. Teniu pàgina web o blog de la biblioteca? On es fa difusió, s’expliquen les novetats, 

llibres recomanats, activitats, etc. 

No tenen pàgina web ni blog de la B.E., tot i que hi ha un apartat de B.E. a la pàgina 

web de l’escola, no la dinamitzen. 

 

15. La difusió del fons, serveis i activitats →a l’E.I. (blogs, fulletons, inf. Visual, correus a 

les famílies) 

Exposicions de les novetats més les recomanacions dels alumnes (segons la llengua 

que està escrit el llibre). 

Exposicions de novetats sobretot a  les biblioteques d’aula. 

Les activitats que realitza la Tina, antiga bibliotecària (jubilada); al final de l’activitat 

s’emporten a casa un record de l’activitat, en forma de foto o punt de llibre on hi ha 

una paraula o una imatge de la lectura. 
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16. Pel que fa al fons, com el teniu organitzat? Seguiu alguna classificació específica? 

(CDU)? 

Sí, els llibres de coneixement estan classificats segons el sistema de la CDU. 

Respecte als llibres de ficció, els i les alumnes d’E.P. són els que decideixen classificar-

los per categories. 

 

17. Com ha anat creixent el fons? Heu rebut donacions o han estat adquirits per l’escola? 

Quin pressupost anual està destinat a la B.E? 

El fons ha anat creixent des de diferents recursos: 

Pressupost de 2.000€ anuals (curs passat en van gastar 1.200€). 

L’ajuntament de Rubí contribueix amb 250€ anuals i fins el curs anterior els oferia el 

suport d’una persona per dinamitzar la B.E., però aquest any ja no disposen d’aquest 

suport. 

Les famílies fan donacions de llibres. La bibliotecària fa una tria i els selecciona en dos 

grups; uns per la B.E. i els altres els donen per la Diada de Sant Jordi. 

 

18. Selecció del fons? Qui? Què? Com? (Quins llibres) 

Per a la selecció del fons tenen en compte diversos aspectes, sobretot tenint en 

compte com es treballa a l’escola, busquen molt per trobar llibres amb les 

característiques següents: 

La necessitat d’un fons de llibres de coneixement, que sigui actual i necessari per al 

treball que fan els i les alumnes, que siguin llibres científics, que recolzin els processos 

de l’aula. 

Ampliar el fons dels àlbums il·lustrats. 

Un fons amb llibres provocadors, de diferents sabers (art, etc.). 

Tenir en compte els interessos dels i les alumnes (Còmics, Gerónimo Stilton, Diari d’en 

Greg, Diari d’una Penjada, etc.). 

Tenir en compte els interessos de les mestres segons els projectes i temàtiques que es 

treballaran, etc. 

 

19. Teniu alguna llibreria de referència? Per a l’escola, per a les famílies... 

Des de la xarxa de biblioteques tenen una llibreria de referència on troben llibres del 

tema escollit per treballar totes les escoles. 

 

20. Teniu en compte les llengües d’origen? Lectures en altres llengües? (Dificultats que 

tenen aquests alumnes d’altres llengües maternes a l’E.I. Com ho treballen?) 

Les lectures són en català i castellà i potencien l’anglès amb els contes.  Hi ha nens i 

nenes de famílies àrabs, però a l’escola es comuniquen en català i castellà). 

 

21. Oferiu servei d’ordinadors a la biblioteca? 

Hi ha dos ordinadors a la B.E. per a la cerca d’informació (tot i que no els utilitzen), 

però la biblioteca no està lligada a les TIC. 
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22. Els i les alumnes segueixen un itinerari lector? 

Sí, la biblioteca escolar disposa d’una gran diversitat de fons i de lectures bàsiques que 

segueixen una selecció segura per a cada nivell i per al recorregut literari de cada 

alumne/a. 

Els/les mestres tutors/es trien una selecció de llibres perquè la seva biblioteca d’aula 

tingui un fons ric i des d’aquesta puguin orientar i acompanyar els passos de cada 

lector. 

 

 

23. La direcció de l’escola s’implica a fer ús de la biblioteca? Què fa per aquesta? 

Sí, de fet la bibliotecària és membre de l’equip directiu, és la secretària, i fan moltes 

reunions de seguiment, valoració, avaluació i final de tancament del funcionament i 

activitats de la B.E. 

També fan propostes, per exemple crear biblioteques de vestíbul que està reflectida 

en el PAC. 

 

24. Biblioteca Escolar dins i fora de l’horari lectiu? Quin ús se’n fa? 

La B.E. està oberta les hores del pati més tres tardes a la setmana, i són les mestres de 

l’escola que s’ocupen de fer els préstecs, etc. 

També està oberta els dijous fins les 18:00h, sobretot per als i les alumnes d’E.I. amb 

les seves famílies, per fer préstecs, etc., i hi ha voluntaris que se n’ocupen. 

A les hores del pati hi ha alumnes voluntaris/es de C.S. d’E.P. per catalogar, classificar i 

dinamitzar la B.E. 

 

25. La biblioteca disposa d’algun tipus de suport i/o implicació de l’AMPA? 

No tenen cap suport de l’AMPA. 

 

26. Treballeu en xarxa entre les diferents Administracions Municipals? 

Sí, el seminari de la xarxa de biblioteques escolars de Rubí (Rubí, Castell Bisbal i CRP). 

El grup es va crear veient les necessitats d’una biblioteca dinàmica.  

Des de les xarxes de Biblioteques Escolars i Biblioteca Pública de Rubí s’organitza una 

activitat cada curs escolar.  

Activitat “Tema de l’any”: El Tren. 

La persona responsable de la biblioteca escolar de cada centre educatiu fa una tria de 

llibres del tema de l’any que es treballarà, crea la proposta i la presenta als/les mestres 

de l’escola. 

Cada mestre/a tria un llibre juntament amb la bibliotecària i l’adapta al seu grup-aula. 

Cada aula fa un recorregut vers un conte. 

A finals de juny, famílies i mestres munten una exposició a la B.E. dels treballs de cada 

aula. 
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27. Teniu un projecte d’impuls a la lectura? 

La creació de les biblioteques de vestíbul cuidant l’espai, que convidi al gaudi, i els 

infants participen en el disseny dels espais de lectura, és beneficiós per a ells anar 

creixent, creant espais i polint la part estètica per generar un bon clima i crear caliu.  

 

28. Quines activitats de dinamització lectora es porten a terme des de la biblioteca de 

l’escola tenint en compte les etapes d’Educació Infantil? 

Carro amb els “llibres reservats”; cada alumne/a té un punt de llibre (el color del punt 

depèn del grup-classe) i el posa dins del llibre que vol reservar i ho deixa al carro. 

 

*Exposicions de les novetats i recomanacions dels propis alumnes escrites en el mateix 

idioma que estan escrits els llibres. 

 

*Lectures acompanyades: de 3r fins a 5è d’E.P., cada alumne/a s’emporta un conte i 

l’expliquen als companys/es. 

 

*Tema de l’any: Compartir un tema triat per la xarxa de biblioteques de Rubí amb la 

finalitat d’abordar una mateixa temàtica amb la intenció d’estimular experiències 

noves que enriqueixin els seus interessos i el seu aprenentatge. L’activitat es proposa 

des d’E.I. fins a l’E.P. 

Tres moments:  

- El moment inicial. La responsable de la B.E. fa una tria de selecció i de materials i 

documents sobre el tema escollit i es fa una presentació que cada tutor adapta al seu 

grup. 

- Desplegament del tema a l’aula. Cada infant inicia un recorregut d’aprenentatge amb 

el guiatge de la mestra, de com s’anirà desplegant el tema. La intenció és consensuar 

plegats l’elaboració d’un producte final. 

- Exposició final. Finalment s’organitza una jornada festiva en la qual col·labora tota la 

comunitat (alumnes, mestres i famílies). Es porta a terme un dissabte a final de curs i 

entre tots es decoren els vestíbuls de l’escola on exposaran acuradament tots els 

treballs. 

 

*Tertúlies literàries: Lectures per fer pensar i per conversar.  

L’activitat es porta a terme a la B.E. un cop al trimestre, i allà escolten la lectura 

d’algun relat a càrrec de la Tina, una mestra jubilada que havia portat la biblioteca 

durant molts anys. En acabar s’inicia una conversa del que s’ha llegit. Al finalitzar 

cadascú s’emporta un record en forma de foto, punt de llibre o paraula, una imatge de 

la realitat a la qual es refereix la història. 

El llibre de novetats que s’ha llegit passa a la B.A. del grup-classe que ha fet l’activitat 

aquell dia. 

 

*Contacontes de famílies: cada any al mes de maig les famílies que ho desitgen, 

voluntàriament trien un conte i l’expliquen a la B.E. 
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*Biblioteques d’Aula: Treballen diferents temàtiques (lectura i cerca d’informació).  

A l’inici de curs les biblioteques d’aula comencen buides i la responsable de la B.E. els 

presenta, a cadascuna de les aules d’E.P., una capsa de llibres, tenint en compte les 

diversitats i els interessos dels alumnes i les mestres. 

A l’etapa d’E.I. són les mestres tutores qui presenten els llibres, a poc a poc, i un a un 

al seu grup-classe corresponent. 

Trimestralment canvien els llibres i les nodreixen de llibres provocadors. 

 

*Biblioteques de Vestíbul: Creen espais per a la lectura lliure, i a més a més, a E.I. hi 

treballen per Racons. 

 

*Maletes viatgeres: Dues maletes per aula amb quatre llibres. 

E.I. Quatre llibres + una llibreta, cada curs comencen una llibreta nova, així quan cursin 

P5 tindran 3 llibretes a la maleta per recordar el seu itinerari lector, la continuïtat. 

- P3: llibres d’imaginació. 

- P4: 1 d’anglès, 1 de manualitats, 2 d’imaginació. 

- P5: 1 d’anglès, 1 de manualitats, 1 d’endevinalles, 1 d’imaginació. 

E.P. Fins a 2n d’E.P. incrementen poesia, receptes, etc. 

De 3r a 6è d’E.P. les maletes només contenen llibres en llengua anglesa. 

 

*Protagonista de la setmana: Aquesta activitat està dirigida als infants de P3, dóna peu 

que les famílies vinguin a l’escola i expliquin o llegeixin alguna història, o relats 

tradicionals de la seva cultura, a tots els infants de l’aula, com si fos un regal que 

ofereixen als companys dels seus fills o filles. També hi ha famílies que poden escollir 

els llibres de la B.E., si no els agraden els que tenen a casa. 

 

*Recomanacions per als comerços de Rubí: Els comerços de Rubí encarreguen llibres 

que els alumnes de l’escola els recomana per exposar-los als seus aparadors.  

Concretament a E.I. trien un o dos llibres de la seva Biblioteca d’Aula que els agradaria 

recomanar. Aquesta activitat genera converses a l’aula sobre les preferències i els 

explicacions del perquè de la tria de cadascú. 

 

*Activitats de Sant Jordi. Per la Diada de Sant Jordi es realitzen dues activitats: 

- Contacontes: a partir de 5è d’E.P. els i les alumnes preparen contes per explicar a la 

resta d’alumnes de l’escola, de P3 fins a 6è d’E.P. També es conviden les famílies, els 

exalumnes i els exmestres. 

- Parada de llibres de segon ús: Es realitza una parada de llibres que es donen de baixa 

a la B.E. i de donacions dels mestres i de les famílies. Els i les alumnes d’E.I. i d’E.P. 

tenen “margallins” (moneda pròpia per a fer l’intercanvi) per adquirir els llibres que 

més els agradi per quedar-se o per regalar a algun amic o familiar. 
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29. Quins recursos utilitzeu per apropar els infants a la lectura? 

De d’Educació Infantil comencen els fonaments de les bases de la lectura, ja que la 

cultura d’escola es basa sobre el procés de la literatura, ja que creuen en la literatura 

com a punt de partida, és a dir, com a motor i generador d’aprenentatges. 

Procurar que al llarg del dia hi hagi espais de lectura individual i compartida per a tots 

els i les alumnes de l’escola. A E.P. a més a més s’ofereix lectura de diferents tipus de 

documents (plànols, factures, catàlegs, etc.) 

Com que l’escola es troba en una situació geogràfica aïllada, no és escola de barri ni de 

poble... El nivell sociocultural és molt divers, ja que hi ha alumnes que viuen a les 

urbanitzacions i alumnes que viuen a Rubí, per tant, des de l’escola procuren 

compensar i enriquir aquestes diferències: 

- S’ocupen que a les famílies hi hagi riquesa de lectura. 

- Potenciar experiències per poder viure tots i totes la mateixa història. 

- La B.E. és una bona eina per poder potenciar-ho a través de la literatura. 

 

30. Hi ha gomets per diferenciar les temàtiques o edats/nivells a l’E.I.? 

Els gomets estan enganxats als contes d’imaginació, als tres nivells d’edats. Tot i que és 

difícil classificar per nivells, per temàtiques? 

 

31. Tots/es els/les mestres de l’escola estan en contacte amb la B.E.? En fan ús? 

Sí, les mestres de l’escola estan molt implicades a la B.E., ja que tenen la necessitat de 

buscar-hi suport, recursos, etc., perquè treballen per projectes i no utilitzen llibres de 

text, per això han de tenir una biblioteca d’aula ben nodrida a partir del fons ric que té 

la B.E., a més a més de les aportacions de llibres que fan els alumnes. 

Són autosuficients, elles mateixes entren a la B.E., agafen els llibres o materials que 

necessiten i fan el registre del document correctament. 

 

32. Es potencia la relació entre la Biblioteca Escolar i la Biblioteca Municipal? 

Sí, de fet dins la xarxes de Biblioteques Escolars també hi ha la Biblioteca Pública de 

Rubí. 

A partir de 3r d’E.P. van a visitar la Biblioteca Pública i realitzen activitats. 

 

33. Es potencia l’hàbit, entre famílies i infants, de fer ús de les biblioteques del territori? 

(escolars, municipals) 

La relació amb les famílies es forja el dia del préstec setmanal i amb les activitats que 

impliquin la col·laboració i expectació de i amb les famílies . 

L’escola està en una zona d’urbanitzacions, la majoria dels i les alumnes arriben i 

marxen amb autocars. L’escola està aïllada del poble de Rubí. 

 

34. Teniu pensat fer algun canvi o proposta de millora a la biblioteca? 

Necessiten un procés de canvi, ja que la feina de la B.E. és una altra degut al pes que 

estan assolint les biblioteques d’aula, ja que des d’aquestes es realitzen préstecs, etc. 

Pendent de crear una pàgina web o un blog de la B.E. per dinamitzar-la i fer-ne difusió. 
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7.2.3 Entrevista al responsable de la Biblioteca Marta Mata de l’Escola Orlandai, Arnau 

 

1. Quant fa que es va crear el centre? 

El centre es va crear l’any 1956 com a centre privat amb el nom d’escola Talitha.  

L’any 1969 la titularitat del centre va passar a ser d’una cooperativa de mestres i va 

canviar el seu nom per l’actual: escola Orlandai. amb vocació d’escola pública va cedir 

la titularitat a la Generalitat de Catalunya l’any 1988. 

 

2. Quan es va crear la Biblioteca Escolar? 

L’any 1956 quan es va crear el centre educatiu. 

 

3. Dimensions de la biblioteca escolar? 

La dimensió de la biblioteca és bastant gran i ben delimitada. 

 

4. Hi ha algun espai dins i fora de la B.E. per a realitzar la lectura lliure?  

Sí, dins l’aula hi ha un espai adequat per als infants d’E.I., un espai per als alumnes 

d’E.P., a fora de la biblioteca, al passadís hi ha una exposició de llibres i els alumnes els 

agafen i seuen a terra per llegir-los, i a les Biblioteques d’Aula. 

 

5. Té nom la biblioteca de l’escola? En cas afirmatiu; quin i per què? 

Sí, Biblioteca Marta Mata perquè ella, Marta Mata, va ser-ne la primera bibliotecària, 

l’any 1956. 

 

6. Mascota de la biblioteca? 

No, perquè no creuen que sigui important tenir una mascota a la B.E. 

 

7. Qui s’encarrega de la biblioteca de l’escola? Professional de la biblioteca, un 

professor referent, alumnes...? 

El responsable de la B.E., amb el suport de la Mariona Trabal mestra bibliotecària 

jubilada, i una comissió de mares de l’escola. 

 

8. Quina és la seva tasca? A part d’ocupar-se de la biblioteca? 

És l’actual coordinador de la B.E., a més a més és mestre i al no ser tutor fa de mestre 

de reforç i porta les biblioteques d’Aula d’alguns cursos d’E.P. 

 

9. Quantes hores lectives té assignades per a la tasca de la biblioteca escolar? 

Té assignades 4 hores lectives a la setmana per a la biblioteca. 

 

10. Formació específica? 

Té el perfil de Biblioteca Escolar d’uns cursos que ha fet pel Departament de la 

Generalitat de Catalunya. 
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11. Es pot fer préstec de llibres a la biblioteca? I d’altres materials? 

Sí, a l’E.P. poden anar a la biblioteca a realitzar préstecs cada dia des de 3r d’E.P. a 

partir de les 16:00h fins les 16:30h.  

Realitzen préstecs setmanalment, ja que d’un d’aquests llibres en fan el “Treball de la 

Biblioteca” cada setmana. Inclús poden fer préstec de les seves respectives 

biblioteques d’aula. 

A l’E.I. es fa el préstec amb les famílies cada divendres a la tarda, i hi ha una mare que 

s’encarrega d’aquesta tasca. Les biblioteques d’aula d’E.I. no fan préstec de llibres. 

 

12. Com es fan els préstecs? Teniu el programa de catalogació Èpergam? Com controleu 

els préstecs? Hi ha un nombre màxim de documents per poder endur-se? Quants 

dies els presteu?  I als alumnes d’E.I.? 

Arriben a prestar un màxim de 4-5 llibres, els CD els han de tornar el dilluns de cada 

setmana. I tenen de temps una setmana per tenir els llibres prestats. 

El programa de catalogació Èpergam el troben obsolet i el responsable de la biblioteca 

ha dissenyat un nou programa de catalogació i control de préstecs. 

 

13. Quin fons teniu? Llibres, revistes, audiovisuals, etc.  

Tenen un fons de 6.000 documents entre llibres, multimèdia, còmics, mapes. 

Les revistes no es troben al catàleg. 

També hi ha diaris (premsa). 

 

14. Teniu pàgina web o blog de la biblioteca? On es fa difusió, s’expliquen les novetats, 

llibres recomanats, activitats, etc. 

Sí, tenen un blog de la Biblioteca Escolar Marta Mata molt complert i actualitzat 

setmanalment per la mestra jubilada Mariona Trabal, que encara dedica temps a la 

B.E. Fins i tot aquest mes d’abril que la Mariona Trabal es troba a Amèrica del Sud 

realitzant conferències sobre Biblioteques Escolars, dedica temps a actualitzar el blog 

de la biblioteca. 

 

15. La difusió del fons, serveis i activitats →a l’E.I. (blogs, fulletons, inf. Visual, correus a 

les famílies) 

A part del blog de la biblioteca escolar, que és un mitjà molt ben elaborat i actualitzat,  

la comissió de mares té un grup de Whatsapp i a través d’aquest realitzen la difusió a 

les famílies. 

 

16. Pel que fa al fons, com el teniu organitzat? Seguiu alguna classificació específica? 

(CDU)? 

Segueixen la classificació CDU per als llibres de coneixement. 

Els llibres d’imaginació els classifiquen amb gomets de colors organitzats per edats, 

però no tenen teixell per la secció infantil, ja que els llibres estan agrupats per mides 

perquè s’han d’adaptar al mobiliari que tenen. Aquests llibres estan organitzats en 

dues seccions; la secció de clàssics i la secció de contes tradicionals i versions. 
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17. Com ha anat creixent el fons? Heu rebut donacions o han estat adquirits per l’escola? 

Quin pressupost anual està destinat a la B.E? 

Tenen un pressupost entre 2.000€ i 2.500€ anuals destinats a la B.E.  

Com que treballen per projectes i no tenen llibres de text, les famílies paguen una 

quota mensual i d’aquesta quota hi ha una part que va destinada al pressupost de la 

B.E. 

Les donacions de llibres les utilitzen per fer una activitat d’intercanvi de llibres de 

segon ús, i d’aquesta activitat se n’ocupa la comissió de mares, s’anomena “Crossing 

book”; han creat un espai fora de l’escola, a la paret de l’entrada, específicament a 

l’espai que separa les dues portes per entrar a l’escola. Han col·locat tres caixes de 

fusta a la paret amb llibres de segon ús, una caixa de llibres per a les famílies, una per 

alumnes d’E.P. i una per a infants d’E.I. 

 

18. Selecció del fons? Qui? Què? Com? (Quins llibres) 

Cada dimecres assisteixen al seminari de Rosa Sensat  sobre Literatura Infantil i Juvenil, 

que és la institució que fa molts anys que es preocupa per l’ensenyament a Catalunya; 

Allà cada setmana hi troben 20 llibres diferents i es parla d’aquestes novetats 

editorials: els reparteixen entre els/les 20 persones assistents que formen el grup, els 

llegeixen a casa i realitzen un club de lectura. És a dir, setmanalment es reuneixen i 

cadascú parla del llibre que ha llegit, així coneixen 20 llibres de novetats cada setmana 

però també aprenen com es fa per valorar un llibre, què és l’interessant pel que fa al 

text, a la il·lustració, quin és el criteri per saber quan un llibre és bo. 

Per tant, compren en base als títols que han sortit al seminari i en base a les 

recomanacions dels llibreters. 

Tot i això, dins la B.E. tenen una bústia de suggeriments, per a nous títols de llibres que 

als infants i/o a les famílies els agradaria adquirir per a la B.E., a part d’altres 

propostes. 

 

19. Teniu alguna llibreria de referència? Per a l’escola, per a les famílies... 

Sí, hi ha una llibreria del barri que fa molts anys que és la llibreria de referència per a 

l’escola i les famílies, tenen una selecció acurada amb gran atenció al públic infantil. 

 

20. Teniu en compte les llengües d’origen? Lectures en altres llengües? (Dificultats que 

tenen aquests alumnes d’altres llengües maternes a l’E.I. Com ho treballen?) 

L’escola està situada a Sarrià. Les famílies són majoritàriament d’extracció 

sociocultural mitjana-alta.  

Els llibres estan escrits principalment en català seguidament del castellà, i a l’haver-hi 

alumnes amb llengua d’origen francesa i alguns anglesa, també hi ha llibres en aquests 

idiomes i mestres que expliquen contes en aquestes dues llengües, a part del català i el 

castellà. 

Tot i que també tenen alguns llibres en alemany, noruec, grec i turc en relació a uns 

estudiants d’Erasmus que van tenir a l’escola. 
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21. Oferiu servei d’ordinadors a la biblioteca? 

Hi ha tres ordinadors a la biblioteca però no són d’ús exclusiu de la B.E., és a dir, que 

les TIC no tenen relació amb la biblioteca. 

 

22. Els i les alumnes segueixen un itinerari lector? 

Des de la biblioteca escolar i les biblioteques d’aula es vetlla perquè tots els nens i 

nenes de l’escola segueixin un recorregut literari molt divers i de qualitat, per això 

disposen d’una gran diversitat i riquesa del fons adequat a cada nivell lector. 

Les mestres tutores trien una selecció de llibres per a la seva biblioteca d’aula i els 

dinamitzen per tal de poder orientar i acompanyar a cada nen i cada nena en el seu 

procés lector. 

A E.I. realitzen una activitat durant tot el curs escolar on es conserva un record  i un 

registre de la seva història literària, que a educació primària continuarà creixent en 

diferents formats i amb altres objectius. 

 

23. La direcció de l’escola s’implica a fer ús de la biblioteca? Què fa per aquesta? 

Sí, de fet tot l’equip de mestres s’implica a la biblioteca de l’escola i a crear projectes 

per impulsar la lectura a tots els nens i nenes de l’escola. 

 

24. Biblioteca Escolar dins i fora de l’horari lectiu? Quin ús se’n fa? 

La B.E. està oberta mitja hora cada dia en acabar l’horari lectiu, de 16:00h a 16:30h per 

als i les alumnes des de 3r d’E.P. fins a 6è d’E.P. per a llegir i/o al préstec de llibres. 

Per a E.I. cada divendres a la tarda hi ha una mare de la comissió de mares que 

s’encarrega de fer el préstec a les famílies dels i les alumnes d’E.I.  

 

25. La biblioteca disposa d’algun tipus de suport i/o implicació de l’AMPA? 

L’AMPA va crear la comissió de mares de la biblioteca escolar, un fet molt important 

que la responsabilitat de la B.E. sigui també de les famílies. 

Aquesta Comissió de mares impulsa una sèrie d’activitats que fan viure la lectura a 

totes les famílies i a tots els nens i nenes des de casa, i no només des de l’escola. 

 

26. Treballeu en xarxa entre les diferents Administracions Municipals? 

Sí, formen part d’una xarxa de biblioteques de les 7 escoles públiques dels districtes de 

Sarrià – Sant Gervasi.  

La xarxa de B.E. amb el suport de la CRP organitzen cada curs escolar una marató de 

lectura al barri per als i les alumnes dels cursos de 3r i 4t d’E.P. de totes les escoles que 

conformen la xarxa de B.E. 

En aquesta xarxa de biblioteques hi ha la Biblioteca Pública Clarà, que els proporciona 

còpies de llibres per fer clubs de lectura infantil. 

 

27. Teniu un projecte d’impuls a la lectura? 

Sí, el Treball de Biblioteca de l’E.P. el qual setmanalment tots els i les alumnes d’E.P. 

han de llegir un llibre i llavors fer un treball d’aquest llibre de diferents formats segons 

els nivells d’edats; l’activitat es porta a terme des de les biblioteques d’aula de cada 

grup, començant des de 1r d’E.P. fan una fitxa dibuixant, escrivint i explicant, fent un 
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collage, etc., sobre el que han interpretat i sentit del llibre que han llegit, i a mesura 

que van ascendint els cursos fins a 6è d’E.P. acaben fent treballs de volum. 

Finalment tots els treballs de tots els alumnes de cada curs s’exposen a fora de la B.E. 

 

28. Quines activitats de dinamització lectora es porten a terme des de la biblioteca de 

l’escola tenint en compte les etapes d’Educació Infantil? 

*El Treball de la Biblioteca el realitzen els alumnes d’E.P. i es tracta de llegir un llibre 

cada setmana i fer-ne un treball, començant des de 1r d’E.P. amb fitxes i acabant a 6è 

d’E.P. amb treballs de volum. Finalment exposen tots els treballs a fora de la 

biblioteca. 

 

*Biblioteques d’aula: Les tutores de cada aula es fan elles la seva biblioteca d’aula, hi 

ha algun curs que la biblioteca d’aula la gestiona el responsable de la B.E.  

A E.I. són les tutores que gestionen les seves biblioteques d’aula i fan d’enllaç amb la 

B.E. 

- Dinamitzen els llibres. 

- Realitzen lectures en veu alta. 

- Porten els alumnes a la biblioteca escolar quan arriben novetats. 

*Cada dues setmanes exposen els llibres de novetats damunt les taules de la B.E. 

perquè els i les alumnes els vegin i els llegeixin. Els llibres no es podran prestar fins 

passades dues setmanes, així s’asseguren que tots i totes els puguin mirar. 

*Clubs de lectura: La comissió de mares fa sis anys va crear un club de lectura on 

assisteixen mares, algun pare i mestres, i també exmares i exmestres de l’escola. Cada 

dos mesos llegeixen un llibre i es troben a la B.E., es reuneixen, parlen, sopen, etc. 

Amb això l’alumne/a veu la importància de la lectura, ja que aquell dia la mare està a 

l’escola amb la mestra parlant del llibre que han llegit, etc. Més endavant es va crear 

un club de lectura per als i les alumnes d’E.P. de l’escola. 

*Festa de Sant Jordi: Activitat d’intercanvi de llibres; els alumnes i les mares lliuren 

llibres que vulguin donar i reben un tiquet a canvi. El dia de Sant Jordi les mateixes 

mares exposen tot el material recollit i l’alumnat, des de tres anys fins a més grans, 

cerquen el llibre que els fa il·lusió i l’obtenen amb el seu tiquet. 

*Les maletes viatgeres a E.I.: cada maleta conté quatre tipus de materials: un llibre, un 

DVD, un CD i una revista. Tot això va acompanyat d’una carta on els diuen que és una 

mostra del que trobaran a la biblioteca del centre, i que allí hi ha molts més llibres, 

revistes, pel·lícules i músiques que els estan esperant. No tenen cap llibreta per 

explicar les experiències que han tingut. Les maletes viatgeres passen d’alumne a 

alumne i les tenen a casa durant una setmana sencera. 

*La Festa del Contes: És una activitat per a tota l’escola, un dia del mes de maig des de 

les 9:00h fins les 16:00h hi ha una sessió contínua d’històries. Cada grup classe 

n’escoltarà dues o tres al llarg del dia. Es conviden a exmestres, exalumnes, exmares 

de l’escola, a contacontes amics i a les àvies del MARC (Mestres Àvies Recuperadores 
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de Contes). Les mestres al migdia, quan l’alumnat és al pati, no fan reunió, ja que 

també escolten una mostra de narrativa per a adults. 

*Contacontes a E.I.: Durant tot el curs escolar cada setmana els i les alumnes d’E.I. 

visiten la B.E. per escoltar la història que la seva mestra tutora els explica. Abans de 

començar els explica el nom de la persona que l’ha escrit perquè sàpiguen que els 

llibres tenen algú que els ha pensat i escrit per a ells i per a tots els nens i nenes que en 

gaudiran. 

En acabar, el grup disposa d’una estona per seguir a la biblioteca mirant llibres o 

escoltant la mestra si repeteix la història o continua explicant més contes, etc.  

Passada una setmana tornaran a la biblioteca a escoltar la lectura del mateix llibre. 

Com que el recorden, la mestra demanarà la seva participació en algun moment. 

Poden ser àlbums il·lustrats, poemes, llegendes o bé llibres de coneixements. Són 

gairebé sempre en llengua catalana, però a vegades se n’intercala algun en castellà i, 

segons qui sigui la persona que l’explica, en llengua francesa o anglesa. 

Els llibres llegits per la mestra es conserven a la biblioteca d’aula corresponent al grup. 

Quan acaben la segona sessió: 

- Al grup de P3 la mestra fa un regal a cada infant, un record de la lectura, un petit 

objecte inspirat en la història, lligat a una etiqueta que porta enganxada a una 

banda la imatge de la portada del llibre, i a l’altra banda el títol del llibre, el nom 

de l’autor i un breu resum. Aquests records arriben a casa amb l’objectiu de donar 

conversa entre l’infant i els seus pares. Aquests 26  detalls per a cada infant els 

crea la Comissió de Mares, i esperen que les famílies els conservin com a petits 

tresors. 

- El grup de P4 construeixen un desplegable de cartolina per a cada llibre. Al davant 

hi ha la portada del llibre i a l’interior un dibuix fet per ells. 

- Al grup de P5, a l’inici de curs se’ls lliura un petit “àlbum de cromos” dissenyat i 

confegit per la mateixa mestra. S’imprimeix la portada del llibre que han llegit en 

etiqueta adhesiva, en forma de cromo i així la “col·lecció de cromos” va creixent al 

llarg del curs... 

 

29. Quins recursos utilitzeu per apropar els infants a la lectura? 

Adequar els espais perquè convidin a la lectura, oferint llibres diversos de qualitat 

adequats als diferents nivells d’edat i nivells lectors. 

Implicant les famílies a la importància de la lectura dins i fora de l’escola. 

Realitzant activitats per a tots els i les alumnes de l’escola, inclús per a les famílies. 

 

30. Hi ha gomets per diferenciar les temàtiques o edats/nivells a l’E.I.? 

Sí, hi ha gomets per als llibres d’imaginació infantils i estan agrupats per nivells, però 

dins de les agrupacions de nivells no estan agrupats per categories, estan agrupats 

segons les mides dels llibres, ja que han d’adaptar-se a les mides dels mobles. 

Gomets grocs: Educació Infantil. 

Gomets blaus: Cicle Inicial. 

Gomets vermells: Cicle Mitjà. 

Gomets verds: Cicle Superior. 
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31. Tots/es els/les mestres de l’escola estan en contacte amb la B.E.? En fan ús? 

Sí, consideren que un dels grans objectius de la B.E. és que la biblioteca ha d’involucrar 

a tot el claustre i tot el professorat de l’escola. Que la biblioteca ha de tenir una 

persona responsable, però ha de ser un projecte compartit amb tot l’equip de mestres, 

amb la comunitat educativa i amb les famílies perquè aquestes vegin la necessitat que 

la B.E. funcioni, que hi hagi llibres i que els llibres circulin i que també creguin en la 

importància de la lectura, que els recolzin i que ho facin tots alhora, famílies i escola. 

És molt important que la biblioteca no estigui sola, que en el projecte de la B.E. hi hagi 

molts més mestres implicats; que hi hagi una comissió de mestres, que hi hagi una 

comissió de mares i/o de pares; que sigui un projecte en comú. 

 

32. Es potencia la relació entre la Biblioteca Escolar i la Biblioteca Municipal? 

Sí, de fet la biblioteca pública està dins la xarxa de biblioteques escolars i els 

proporciona còpies de llibres per als clubs de lectura infantils. 

 

33. Es potencia l’hàbit, entre famílies i infants, de fer ús de les biblioteques del territori? 

(escolars, municipals) 

Sí, hi ha una vinculació familiar; es fan conscients que el fet que els i les alumnes 

llegeixin, no sigui només una tasca acadèmica/escolar, que la lectura sigui viscuda pels 

nens i les nenes, i perquè sigui viscuda cal que vagi més enllà dels deures escolars. 

Si aconsegueixen que les famílies també ho sentin important, llavors ja forma part de 

la vida sentida i de l’escola. 

La lectura és un dels pilars d’aquesta escola, valorar els llibres, valorar la importància 

de la lectura ha passat a formar part dels pilars tant dels i les mestres com dels pares i 

les mares.  

Perquè això fos real l’AMPA va crear una comissió de mares de la biblioteca escolar. En 

aquesta escola les famílies hi estan molt implicades. 

Elaboren llistes de llibres recomanats i les ofereixen a les famílies perquè tinguin idees 

a l’hora d’ajudar els nens i nenes a construir la seva biblioteca personal de cada infant 

a casa. El personal de la B.E. aconsella els títols, per tant han d’estar al cas de les 

novetats editorials. 

 

 

34. Teniu pensat fer algun canvi o proposta de millora a la biblioteca? 

Crear un espai al terrat (pati E.I.) que connecta amb la B.E. que convidi a la lectura 

lliure, ja sigui individual o en grup, i que a més a més tindrà més llum que dins la B.E. 
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7.3 Annex 3. Imatges de les biblioteques escolars analitzades 

7.3.1 Imatges de la Biblioteca Joaquim Carbó de l’Escola Sant Josep – El Pi 

 

 Espais de la biblioteca 

 

 

 

 

 

Imatge 1: A l’esquerra hi trobem els 

mobles de llibres i materials per als 

alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial 

(blau clar i blau fosc). 

Al fons les prestatgeries per als alumnes de 

Cicle Mitjà i Cicle Superior (vermell i verd). 

Imatge 2: Llibres de coneixement. 

Grups de taules per als treballs en grup o 

individuals. 

Imatge 3: Espai per al personal bibliotecari. 
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 Exposicions 

                        

 

 

 

 

 

                           

 

Imatge 4: Exposició de llibres per 

a Educació Infantil. 

Imatge 5: Exposició de 

temàtiques (per exemple Sant 

Jordi). 

Imatge 6: Exposició del projecte 

de cada trimestre (per exemple 

“el Circ”). 

Imatge 7: Exposició de novetats. 
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 Llibres malmesos i per tornar al seu lloc 

 

 

 

 

Imatge 8: Moble i exposició d’àlbums 

il·lustrats. 

Imatge 9: Exposició d’àlbums 

il·lustrats. 

Imatge 10: Part de dalt del moble 

per a llibres malmesos, llibres per 

catalogar. 

Part de baix llibres per 

descatalogar. 
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 Control del préstec 

 

                                

 

 

 

 

 

 

7.3.2 Imatges de la Biblioteca de l’Escola Joan Maragall 

 

 Espais de la biblioteca 

 

Imatge 11: Targetes per al control 

de préstec. 

Imatge 12: Targetes per al control 

de préstec. 

Imatge 1: Llibres de coneixement 

i taules per al treball col·lectiu o 

individual. 
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Imatge 4: Espai per al personal 

bibliotecari i espai d’ordinadors. 

Imatge 2: Espai per activitats o 

lectura lliure. 

Imatge 3: Llibres d’imaginació 

Educació Infantil i Educació 

Primària. 
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 Espais per a la lectura lliure 

 

 

 

 Exposicions 

 

 

 

Imatge 7: Exposicions d’àlbums 

il·lustrats. 

Imatge 6: Exposicions de novetats 

i recomanats. 

Imatge 5: Espai de lectura lliure a 

Educació Infantil. 
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 Llibres malmesos i per tornar al seu lloc 

                                 

 

 

 Biblioteca de Vestíbul a Educació Infantil 

 

Imatge 9: Cubell de llibres 

malmesos. 

Imatge 8: Exposicions de llibres 

de donacions per Sant Jordi. 

Imatge 10: Carro de llibres per 

col·locar al seu lloc 

Imatge 11: Biblioteca de Vestíbul 
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 Biblioteques d’Aula a Educació Infantil 

 

                            

 

 

 

 

 

7.3.3 Imatges de la Biblioteca Marta Mata de l’Escola Orlandai 

 

 Espais de la biblioteca 

 

 

Imatge 12: Biblioteca d’Aula 

Infantil. 

Imatge 13: Biblioteca d’Aula 

Infantil. 

Imatge 1: Espai per als alumnes 

d’Educació Infantil (activitats, 

lectura lliure, etc.). 
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Imatge 2: Taules per als treballs 

col·lectius i individuals. 

Exposicions dels llibres de 

novetat. 

Imatge 3: Mobles per als llibres 

d’Educació Infantil i Cicle Inicial. 

Imatge 4:  Mobles per als llibres 

de Cicle Mitjà i Cicle Superior. 
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 Espais per a la lectura lliure 

 

 

 

 

Imatge 7: Prestatgeries de llibres 

de coneixement i espai per a la 

lectura lliure. 

Imatge 5: Espai per als responsables 

bibliotecaris i espais d’ordinadors. 

Imatge 6: Bústia de 

suggeriments. 
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 Exposicions 

                                 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

Imatge 8: Exposició del “Llibre de 

la Setmana”. 

Imatge 9: Exposició de llibres 

recomanats. 

Imatge 10: Exposició de 

temàtiques (per exemple Sant 

Jordi). 

Imatge 11: Exposició d’intercanvi de 

llibres. 
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 Senyalització 

 

  

 

 

 Llibres malmesos i per tornar al seu lloc 

 

                                 

 

 

 

                                          

                                        

Imatge 12: Senyalització segons 

la CDU. 

Imatge 13: Carro de llibres per 

col·locar al seu lloc. 

Imatge 14: Moble de llibres 

malmesos. 
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