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1. RESUM (ABSTRACT) I PARAULES CLAU 

Resum 

A tots els centres d’educació, independentment de los modalitats formatives que hi trobem, la 

biblioteca escolar suposa una eina molt important no només pels alumnes, sino per tota la 

comunitat escolar. L’objectiu principal d’aquests espais és proporcionar una educació de 

qualitat des d’edats primerenques, introduint la biblioteca en la vida quotidiana dels agents 

que formen part de la institució. És per això que en aquest treball es realitza un estudi de 

seguiment profund del seu funcionament a nivell europeu, estatal i provincial, per determinar 

la implicació que tenen els organismes responsables, i així identificar les mancances que les 

caracteritzen per a poder, a través d’una proposta de millora, establir les possibles solucions 

en un dels centres de la nostra Comunitat Autònoma que proporcionin un èxit major en el seu 

procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Paraules clau 

Biblioteca escolar, recursos, alfabetitzar en la informació, aprenentatge. 

Abstract 

In all schools, regardless of training methods that we find, the school library is a very 

important tool not only for students, but for the whole school community. The main objective 

of these spaces is to provide a quality education from early age, entering the library in the 

daily life of the agents who are part of the institution. That is why in this work is carried out a 

study of intense follow-up of its operation at the European level, national and provincial, to 

determine the involvement of the responsable agencies, and so identify the deficiencies that 

characterized to be able, through an improvement project, to establish the possible solutions 

in one of the schools in our region that provide a greater success in the process of teaching 

and learning. 

Key words 

School library, resources, literacy in the information, learning. 
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3. INTRODUCCIÓ 
Avui en dia, la concepció generalitzada que es té de les biblioteques escolars és que han 

perdut importància els darrers anys. Aquesta afirmació no és del tot falsa, si bé admet matisos. 

És cert que l’aparició de les tecnologies de la informació i l’evolució que aquestes 

experimenten dia a dia i a gran velocitat ha permès a la societat accedir molt ràpidament a 

aquells continguts que són del seu interès. De la mateixa manera aquestes tecnologies són tan 

accessibles per a tothom que el fet de desplaçar-se fins a una biblioteca, realitzar la recerca de 

la informació que es precisa i utilitzar-la suposa una pèrdua de temps per a l’individu. A més, 

la introducció progressiva d’aquestes eines a les aules dels centres escolars han suposat un 

esforç extra per part dels docents, per tal que els alumnes aprenguin a utilitzar-les i a 

normalitzar el seu ús. Això ha pogut provocar un cert abandonament de les biblioteques per 

part tant de les institucions (que no donen abast) com de les administracions, que tenen un 

paper fonamental en la promoció social i econòmica d’aquests espais. 

Ara bé, paral·lelament a aquests esdeveniments, les biblioteques escolars, sobretot arrel de les 

lleis que han anat apareixent tan a nivell europeu com estatal, també han anat evolucionant, i 

els responsables d’aquestes han treballat per innovar en el seu funcionament, tractant 

d’introduir també (amb resultats diversos) les noves tecnologies i convertint-les en un recurs 

més de la biblioteca escolar. Igualment, s’ha donat un impuls al foment de la lectura des de 

les institucions perquè tan els alumnes com les famílies siguin conscients de les perspectives 

que aquesta obre. 

És cert que encara queda molta feina per fer, i per això el que es pretén amb aquest treball és 

donar a conèixer de manera més profunda el funcionament de les biblioteques escolars 

actualment, per tal d’entendre per què no estan tenint tota la importància que haurien de tenir i 

poder intervenir de manera conseqüent. Les biblioteques escolars han de suposar un espai no 

només de feina, sino també d’oci, on tothom pugui gaudir del plaer de la lectura i de 

l’autoconeixement, especialment els més joves perquè així, d’aquesta manera, acomodant un 

espai on els alumnes tinguin un clima agradable i la disposició dels recursos que necessiten 

per a l’autoaprenentatge, podrem provocar una motivació en ells que permetrà que aquests 

espais apareguin com a primordials en la seva vida quotidiana. 
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4. OBJECTIUS 
Amb aquest treball es pretenen assolir els següents objectius: 

 Conèixer el funcionament de les biblioteques escolars a la Unió Europea. 

 Adquirir una major consciència sobre el funcionament de les biblioteques escolars a 

Espanya. 

 Realitzar propostes de millora en un dels centres de la nostra Comunitat Autònoma per 

a una major implicació per part de tots els membres de la comunitat educativa en el 

foment de l’ús de la biblioteca escolar com a font d’informació, de coneixement i 

d’esbarjo. 

5. METODOLOGIA 
Aquest Treball de Fi de Grau consisteix en el recull i l’anàlisi d’una sèrie d’estudis contrastats 

sobre les biblioteques escolars, un espai importantíssim per a l’aprenentatge i la formació de 

tots els membres de la comunitat escolar. Aquest estudi parteix d’allò més llunyà (Unió 

Europea) a allò més proper (Espanya) per així poder realitzar una proposta de millora que 

s’ajusti el màxim possible a les necessitats que tenen en aquest tema. 

Per aconseguir-ho, s’ha realitzat una investigació de caire avaluatiu en cinc centres de Palma 

de Mallorca de diferents models (públic, concertat, privat) sempre fomentat en el marc teòric, 

per tal de conèixer el funcionament de la biblioteca escolar de cada un i aportar millores 

significatives en un d’ells. 

6. ESTRUCTURA I DESENVOLUPAMENT DELS CONTINGUTS 
Per començar, és important explicar que els estudis realitzats sobre les biblioteques escolars 

són escassos, i els més recents que s’han pogut trobar per a l’elaboració del marc teòric 

d’aquest treball daten de l’any 2013. Per tant, no es pot assegurar de manera exacta que les 

polítiques d’administració de les biblioteques escolars no hagin evolucionat els darrers anys. 

Tot i així, les aportacions d’aquests recursos consultats s’ajusten molt a les característiques 

actuals, per la qual cosa podem deduir que a nivell general no s’han produït gran canvis. 

De totes maneres, és important continuar investigant per identificar aquells aspectes que han 

proporcionat més èxits a nivell educatiu, i de gestió i organització de les biblioteques escolars 

tant a nivell estatal com europeu i, igualment, és necessari estudiar les demandes que els 

màxims responsables de l’educació, que abasten les comissions de mestres, alumnes i 

famílies, sol·liciten per a millorar l’ús d’aquest espai com a centre de recursos per a 

l’aprenentatge. Si a través de l’interès, l’esforç i la col·laboració entre tots aconseguim 

construir una estructura en la constitució de les biblioteques escolars que impliqui a tots els 

països europeus, aconseguirem que tots els individus que intervenen en l’educació a nivell 

particular sistematitzin les seves responsabilitats, realitzant la seva tasca de manera més 
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eficient i, per tant, obtenint una gran eficàcia en la formació i l’educació integral de tots dins 

una societat que, com tots bé sabem, s’ha definit com a global. 

6.1 LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS A LA UNIÓ EUROPEA 
Per començar a parlar sobre les biblioteques escolars, és important saber primerament com 

funcionen a nivell europeu, per establir un marc comparatiu i poder realitzar millores que 

puguin suposar un avanç en els serveis que ofereixen. Per això és necessària una major 

implicació a nivell polític i social per part de tots els països de la Unió Europea, a través de 

reunions consensuades pels diferents Estats, i així cada un podrà adaptar les solucions preses 

a la situació particular del seu país, i aplicar-les posteriorment a les diferents regions, de 

manera que suposi una unificació en la forma de treballar. 

En aquest sentit, Ana Pérez (1997) determina que, segons les característiques culturals, 

socials, econòmiques, polítiques i històriques de cada país, es poden esmentar dues 

tendències que es segueixen encara actualment pel que fa al concepte de biblioteca escolar: 

1. Tendència tradicionalista: Institució pública per a la transmissió del fet cultural, 

centrant la seva funció en el llibre i la lectura. Aquests tipus de biblioteques compten 

amb infraestructures i recursos escassos. Aquí podem trobar diferents models de la 

biblioteca: 

 Servei de biblioteca escolar dins la biblioteca pública. Model seguit per 

països com Alemanya. 

 Espai amb llibres dedicats a la lectura i activitats de foment. Està destinat 

principalment a cursos de Primària i segueixen aquest model països com 

Itàlia, França, Espanya i Portugal. 

 La biblioteca pública substitueix a l’escolar. Espanya, Portugal i Àustria 

treballen segons aquest model. 

2. Tendència sistèmica: Institució pública dinàmica, interactiva i evolutiva amb el seu 

entorn, centrant la seva funció en la informació. Aquí ens topem amb dos models de 

biblioteca: 

 Biblioteca escolar integrada en el currículum. Països com Dinamarca, 

Suècia, Luxemburg, Holanda i Regne Unit. 

 Centre de documentació cap a la integració del currículum. Treballen 

seguint aquests models Itàlia, França i Bèlgica. 

Per tant, i tot i que els plans i polítiques de biblioteques escolars s’estan desenvolupant, “és 

difícil fer-ho quan existeix una gran varietat de situacions de les biblioteques escolars que, en 

molts casos, ni existeix”. (Hernando Robledo 2011, 44). Si bé és cert que, segons aquesta 

autora, s’han anat realitzant grups de treball que van donar lloc l’any 2003 a la Xarxa de 

Biblioteques Escolars i Alfabetització Informacional (ENSIL) (2011: 43), que col·labora en 

la professionalització i difusió de la informació i el coneixement de les biblioteques escolars, 

no existeix una normativa que les reguli a nivell europeu, i això suposa que es doni una 

situació anàrquica en la que en cada país i en cada regió determinats centres gestionen la 

biblioteca escolar partint de les decisions que prenen els responsables d’aquests a nivell 

particular. De fet, la majoria dels centres de la UE no tenen ni tan sols un pressupost concret 
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establert pel Govern destinat a aquests espais, i són els propis centres els que han de gestionar 

l’economia que els arriba anualment de les administracions per invertir-lo en la biblioteca 

escolar, o no.  

La majoria dels països de la UE segueixen una tendència tradicionalista, essent l’alemany 

el model més heterogeni de tots i no ha experimentat grans progressos, cosa sorprenent 

tenint en compte que es tracta d’un país pròsper. Aquesta tendència, que és acceptada i 

necessària, xoca amb la situació actual d’una societat cada vegada més digitalitzada, on 

l’accés a la informació és més senzill i ràpid i ve determinat per les necessitats puntuals de 

l’individu. Per tant, és molt important alfabetitzar en la informació. Aquest concepte és, 

segons Ann Galler: 

 “Un conjunt de tècniques i estratègies que comprenen les habilitats per a reconèixer una 

necessitat d’informació, localitzar-la, recuperar-la, avaluar-la i utilitzar-la eficaçment” 

(1996: 293). 

Així doncs, segons Ana Pérez, “la posició de cada individu en la societat es veurà cada 

vegada més determinada pels coneixements que hagi sabut adquirir, cosa que hauria de 

provocar dins la política educativa de cada país membre que el nivell d’integració de la 

biblioteca escolar a l’escola fos el tema prioritari de les reformes educatives que s’estan 

duent a terme” (1997: 4). 

D’altra banda, és important dir que en la majoria de països el responsable de la biblioteca 

escolar és el propi docent que, segons Hernando Robledo, complementa la seva funció amb 

la realització de cursos formatius en biblioteconomia. Tot i que, personalment, crec que el 

docent ha de participar en la gestió de les biblioteques escolars com a responsable directe de 

l’educació dels nins, i també per un major coneixement sobre la situació concreta del centre, 

una responsabilitat total pot provocar que el mestre hagi de desdoblar-se, podent dedicar 

poques hores tant a l’organització de la biblioteca com a la seva responsabilitat com a docent, 

amb el risc de no assolir els objectius. En aquest sentit, com apunta Hernando Robledo, a 

països com França és obligatori que aquest responsable tingui un postgrau en 

biblioteconomia i inclús a Croàcia, a través d’oposicions, poden optar al lloc de bibliotecari 

escolar (2011: 44-45). 

Per concloure, com hem comentat abans hi ha una gran varietat de biblioteques escolars, però 

les que tenen un alt percentatge d’èxit són les que segueixen una tendència sistèmica. És 

sorprenent que, sabent aquest fet, els diferents Estats no mirin de concertar reunions conjuntes 

per a modelar l’actual situació de la majoria d’aquests espais. A nivell particular, els centres sí 

han treballat per a perfeccionar l’organització i els serveis de les biblioteques escolars, 

obtenint en molts casos i segons les característiques de cada país resultats satisfactoris, però a 

nivell polític hi ha una manca d’interès preocupant. És necessari, per tant, que es produeixi 

un canvi de direcció pel que fa a les polítiques educatives que, com diu Hernando Robledo 

“desenvolupin en conjunt polítiques culturals i informatives, de forma que les biblioteques 

dels escolars puguin oferir les eines necessàries per a formar treballadors, amb capacitat 

d’anàlisi crític” (2011: 63). 
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6.2 LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS A ESPANYA ABANS DE LA LOE 2006 
M’agradaria comentar que aquest estudi està realitzat durant la dècada prèvia a la LOE de 

l’any 2006 (1995-2005), de manera que podrem observar l’evolució experimentada per les 

biblioteques escolars durant aquest període de temps.  

Començarem per explicar les característiques que tenien aquests espais en un estudi estatal 

efectuat l’any 1997, i transmès per la Fundació GSR (2005), que ens permetrà conèixer 

algunes deficiències significatives que es donaven aleshores, com la poca transcendència que 

tenien aquests espais en el nostre país, donant-se en alguns casos la inexistència d’un lloc on 

els alumnes i els mestres poguessin acudir per a documentar-se.  

A continuació, i per acabar, analitzarem la situació de l’any 2005, previ a l’establiment de la 

nova llei, en un estudi efectuat per la pròpia Fundació GSR, de manera que ens permetrà, més 

endavant, descobrir els canvis que s’han produït des de que aquesta ha entrat en vigor.  

De fet, podem deduir que gràcies a aquests estudis i a molts altres efectuats durant aquesta 

dècada, es van assentar les bases per a una remodelació de les polítiques educatives que 

s’estaven duent a terme, i que moltes no contemplaven les biblioteques escolars en el seus 

plans d’actuació. Avui en dia encara hi ha molts aspectes a millorar per a poder treballar 

adequadament però és evident, com veurem a continuació, que sobretot per part dels agents 

que conformen la comunitat escolar, hi ha hagut una evolució positiva que ha impulsat 

aquests espais de manera que suposen un dels eixos centrals del projecte curricular en molts 

centres de les diferents comunitats autònomes. 

6.2.1 ANTECEDENTS DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS: ESTUDI 1997 

Així doncs, en aquesta investigació duta a terme per la fundació esmentada, es detecten 

defectes en les biblioteques escolars principalment en la dotació i el funcionament 

d’aquests espais. Les més destacades, segons l’estudi, són: 

 A pesar de l’existència bastant generalitzada d’un espai central dedicat a la biblioteca, 

hi havia centres (preferentment d’Educació Primària) que no disposaven d’un local 

que permetés oferir uns serveis mínims de biblioteca. 

 Els fons incloïen llibres de ficció i documents d’informació i coneixements, encara 

que no sempre en les proporcions aconsellades pels organismes internacionals. En 

aquest aspecte, també es detectaven diferències entre els centres de Primària i 

Secundària, en detriment dels primers. 

 S’observava una assignació pressupostària anual insuficient per les tasques de 

renovació i actualització de fons, així com per a la prestació dels serveis de biblioteca. 

 Tot i l’existència d’alguna persona que exercia les funcions de responsable de la 

biblioteca, aquesta no disposava de la formació tècnica ni pedagògica precisa per a 

la seva adequada gestió i dinamització. 

 Els horaris d’obertura de la biblioteca no permetien cobrir un període raonable 

per donar un servei adequat al centre. La majoria de biblioteques tenia un horari 

fixa, encara que s’apreciaven diferències entre les diferents etapes educatives. En 

aquest sentit, una proporció important de centres de Primària (més del 40%) tenia un 

horari d’obertura inferior a 10 hores setmanals. 
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 L’organització dels fons de la biblioteca no seguia pautes normalitzades de 

catalogació. 

 L’automatització de les biblioteques era desigual entre centres educatius de 

diferents etapes. Si bé s’anava percebent un esforç important en la informatització dels 

catàlegs, els centres de Primària estaven proporcionalment molt menys automatitzats. 

 El servei més comú era el préstec de llibres, essent menys freqüent altres accions 

relacionades amb la recerca d’informació, el recolzament a la confecció de treballs 

monogràfics, l’animació a la lectura literària i la formació d’usuaris de biblioteques i 

de fonts d’informació. 

 L’elaboració del projecte de la biblioteca, com a document de planificació integrat 

en el projecte curricular, era infreqüent i no es plantejava com a document intern 

que reflectís un pla de treball dinàmic i real. 

 La manca d’ajudes i de relacions amb l’exterior de la biblioteca (biblioteques 

públiques, centres de professors i recursos, es detectava en una proporció molt alta de 

centres. 

Com podem veure, l’organització per a la gestió de les biblioteques escolars es veu bastant 

caòtica. No només es reflecteix una manca d’interès en la confecció d’un espai útil per a 

l’aprenentatge, sino que directament no entra dins el projecte anual que confecciona l’escola. 

Si bé és cert que els estaments polítics no oferien les ajudes necessàries que donessin 

suport i motivessin als agents dels centres escolars, des de les institucions tampoc es 

fomentava la consideració d’aquestes per part dels docents, centrant-se bàsicament en el 

préstec de llibres. Igualment, el responsable de la biblioteca tenia una funció monòtona, 

dirigida a la catalogació que, a més, no es complementava amb una formació adequada, 

vista la importància que es dóna avui dia en tota Europa a la figura del bibliotecari, com hem 

vist anteriorment. Per tant, podem concloure, tal i com afirma la Fundació GSR, que “aquests 

resultats alertaven sobre la deficient situació en que es trobaven les biblioteques escolars pel 

que fa referència a les condicions bàsiques que aquestes havien de reunir per oferir un servei 

adequat en un centre d’ensenyament” (2005: 124). 

Biblioteca escolar en el centre 

Així doncs, partint d’aquest context, la Fundació comença realitzant un anàlisi comparatiu, 

del que tan sols ens ocuparem de les dades de l’any 1997, sobre l’existència de les diferents 

modalitats de biblioteca que hi havia aleshores en els centres de totes les Comunitats 

Autònomes, per esbrinar com treballaven segons les característiques d’aquestes. En aquest 

sentit, els centres es podien classificar en quatre grups: 

1. Centres amb biblioteca central. Inclou centres els quals el servei de biblioteca el 

canalitza principalment la biblioteca central, encara que en alguns casos aquesta 

coexisteix amb biblioteques d’aula o de departament. La dada més rellevant per a la 

constitució d’aquest grup ha sigut poder comprovar que la biblioteca central estava en 

ús, oferia serveis a usuaris i, d’una forma o una altra, estava integrada en els processos 

educatius del centre. 



11 
 

2. Centre amb només biblioteca d’aula. Contempla els centres on no existeix una 

biblioteca central amb servei actiu, però disposen de biblioteques descentralitzades a 

les aules que donen servei als alumnes. 

3. Centres amb només biblioteques de departament. Incorpora els centres on tan sols 

existeixen biblioteques residents en els departaments i no hi ha cap servei central de 

biblioteca dirigit a alumnes o professors. 

4. Centres sense biblioteca. Comprèn aquells centres on no existeix cap tipus de 

biblioteca activa que ofereixi un servei bàsic ni a alumnes ni a docents. 

A continuació, s’adjunta una taula facilitada per la Fundació GSR on podem veure els 

resultats obtinguts en les diferents CC.AA dels centres partidaris d’un tipus de biblioteca o 

una altra, en relació als quatre grups indicats a Primària i Secundària (2005: 141): 

 

 PRIMÀRIA SECUNDÀRIA TOTALS 

Biblioteca Central 89,4% 94,9% 92% 

Només biblioteques 

d’aula 

6,5% 0,3% 3,6% 

Només biblioteques de 

departament 

0% 0,8% 0,4% 

Cap tipus de biblioteca 4,1% 3,2% 3,6% 

El 0,4% del total NS/NC 

El primer que crida l’atenció és la no existència de cap tipus de biblioteques en un 3,6%  

del total que, si bé no és rellevant en el global, és sorprenent tenint en compte el marc 

legislatiu actual, on a pesar de la gran varietat de biblioteques escolars, no es perceb la 

inexistència d’un espai que ofereixi la possibilitat de documentar-se, encara que les seves 

condicions no siguin les òptimes. 

Per altra banda, és significatiu que en un 92% dels centres hi hagués una biblioteca 

central, si bé, tal i com explica la Fundació, “s’han de tenir en compte les diferències 

metodològiques i conceptuals (concepte de biblioteca escolar) que es seguien en el moment 

de l’estudi” (2005: 141), i que difereixen del que entenem actualment. Passa exactament el 

mateix quan parlem de biblioteca d’aula i de departament. 

Equipament, instal·lacions i tecnologia 

És notori també comprovar com el 24% dels centres no disposava d’una biblioteca escolar 

amb les condicions adequades estipulades per la llei (2005: 157). Aquí es podria 

determinar una manca d’interès per part dels agents que intervenen en el centre per aclimatar 

un espai amb les proporcions aptes, si bé els estaments polítics no proveïen de les 

infraestructures òptimes per a treballar adequadament. 

A més, un 5% dels centres avaluaven com “molt deficients”  les condicions pel treball 

(il·luminació, aïllament, mobiliari, temperatura), mentre que la gran majoria no passava 

d’avaluar-les com a “parcialment acceptables” (mobiliari reaprofitat, espai sorollós, 

aspecte general correcte amb alguns desperfectes per l’ús) (2005: 158). 
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Pel que fa al condicionament tecnològic, l’avaluació és realment pobra (2005: 158). La 

majoria no comptaven ni tan sols amb la dotació mínima d’un ordinador que pogués ser 

utilitzat pel bibliotecari, i ja no diguem l’accés per part dels usuaris a la informàtica i a 

Internet. És, per tant, més que evident l’evolució que s’ha produït en aquest sentit. 

La col·lecció 

El primer que podem dir, i que està lligat a lo darrer que hem explicat abans, és que no 

comptaven amb materials audiovisuals que es poguessin utilitzar com a recurs per 

l’aprenentatge curricular o com a mitjà d’informació i entreteniment. En aquest sentit, només 

el 10% de tots els centres disposaven de documents audiovisuals com el CD-ROM o el 

DVD (2005: 173). A més, tampoc hi havia un sistema informatitzat per a una biblioteca 

automatitzada que ajudés a la catalogació del material disponible i a tenir un major control 

sobre préstecs i altres requeriments. Només un 36% dels centres de 1997 comptaven amb 

aquest sistema (2005: 173). 

Pel que fa a la proporció de documents de consulta i coneixement front als de ficció, hi 

predominaven els segons (2005: 173). Per tant, podem interpretar que el concepte 

d’alfabetitzar en la informació era poc reconegut, i els centres, tot i que avui en dia encara 

es treballa d’aquesta manera, eren clarament tradicionalistes. Igualment, a pesar dels 

esforços que es feien per a fomentar la lectura, es donava poca informació per impulsar-la tant 

a alumnes com a docents. 

Pel que fa a les adquisicions de volums per part dels centres, en un 36,7% de les 

institucions escolars de les CC.AA adquirien 100 o menys volums a l’any (2005: 173). En 

el següent rang (entre 100 i 300 volums a l’any), les dades reflecteixen que en un 33% dels 

centres es comprava aquesta quantitat d’unitats (2005: 173). Podem deduir, per tant, que la 

tendència que es seguia era la de reciclar el material que anava arribant, contribuint-hi també 

el personal amb l’oferiment de llibres pel seu ús. Aquesta dada és similar a la que tenim avui 

en dia, si bé és important que no es produeixi un desfasament de continguts cosa que l’any 

1997, amb una situació més confusa i sense moltes de les eines que tenim en l’actualitat i que 

faciliten la tasca del/s responsable/s bibliotecari/s, era fàcil que succeís. 

Per últim, comentar que només un 46% dels centres utilitzaven l’ordenació dels 

documents seguint la divisió de matèries que estableix la CDU (2005: 173). Un 

percentatge molt baix tenint en compte la importància que té tant pels usuaris com pel 

responsable de biblioteca el fet d’ordenar i classificar les obres pel seu fàcil accés. 

Personal 

En primer lloc és important dir que, segons la Fundació (2005), prop del 70% dels equips 

directius dels centres de les diferents CC.AA estimaven que la responsabilitat del 

funcionament de la biblioteca escolar requeia en un mestre, el qual no tenia la formació 

necessària per a fer-se càrrec del seu funcionament, tret de la formació inicial pròpia del 

nivell educatiu al qual pertanyia (llicenciatura, diplomatura, etc.). A més, aquest percentatge 

augmenta quan es pregunta als propis docents (entorn a un 82%).  
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Igualment, era escassa la presència de professionals bibliotecaris externs. En aquest sentit, 

la mitja es situava entorn a un 10% dels centres (2005: 199). Personalment, ho considero 

una dada significativa, en comparació al que podem veure en varis països d’Europa avui en 

dia, com per exemple a Croàcia, on a través d’oposicions es pot accedir al lloc de bibliotecari 

escolar. De la mateixa manera, i com bé s’ha explicat anteriorment, la responsabilitat absoluta 

per part del docent en la feina que comporta la biblioteca escolar podia provocar un 

desdoblament en les seves funcions, havent de realitzar sobreesforços per a complir amb la 

tasca de bibliotecari degut a la poca preparació i, a més, la seva funció en l’ensenyament-

aprenentatge dels alumnes es podia veure afectada. En aquest sentit, l’estudi assenyala que en 

prop del 50% dels centres d’aquell temps el responsable de la biblioteca no portava més 

de tres anys en el càrrec pel que fa a les escoles de Primària (en els de Secundària, entorn al 

40% afirmava que feia més de quatre anys que s’hi dedicaven)(2005: 199). Per tant, podem 

interpretar que els docents no podien encarregar-se de tanta feina, i desistien per un excés de 

responsabilitats i també, per la poca implicació general existent en el tema de les 

biblioteques escolars. 

Així doncs, no és d’estranyar com assenyala la Fundació GSR, que els criteris per a la 

designació d’aquest responsable els trobéssim principalment en la disponibilitat del 

professorat més que per l’especialització d’aquest (només en un 20% dels centres es 

considerava l’experiència i la formació). 

D’altra banda, i valorant-ho positivament, és cert que, com avui en dia, existien equips de 

recolzament en un 57% dels centres, aproximadament, formats majoritàriament pel 

professorat (2005: 201). Aquests equips es dedicaven principalment a reforçar les tasques 

tècniques de la biblioteca. Per contra, hi havia poca dedicació a l’organització i realització 

d’activitats, així com a la gestió del pressupost. 

Relacions amb altres biblioteques de l’entorn 

En relació a com són aquestes relacions avui en dia, sobte veure com la investigació efectuada 

estima que en només el 19% dels centres de finals dels anys 90 existia una cooperació 

amb les biblioteques públiques properes (2005: 214). Tot i que l’augment pareix lògic 

degut a l’evolució que hem experimentat, és sorprenent com llavors no es pensava en realitzar 

una col·laboració conjunta ni que fos pensant en l’aprenentatge dels alumnes. Possiblement es 

pot deure a aquest nivell de desconsideració que hem anat explicant que es tenia cap aquests 

espais. En tot cas, augmenta el percentatge quan es fa l’anàlisi del tipus d’activitats que duen 

a terme conjuntament. Així, la preparació d’activitats amb biblioteques públiques 

(activitats de foment de la lectura, visites a les biblioteques) augmenta aproximadament 

fins a un 33% tot i que, personalment, em segueix semblant insuficient (2005: 214). 

D’altra banda, vull fer esment en que a l’estudi no es fa cap referència a la col·laboració entre 

biblioteques dels diferents centres. Era impossible, per tant, que existís una cohesió en la 

forma de treballar dels responsables de les institucions en matèria de biblioteques escolars si 

ni tan sols hi havia un plantejament per fer-ho. Tot i l’existència del Centre de Professors, 

les relacions que tenien amb aquest eren nul·les en pràcticament el 60% dels centres i, 
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probablement, l’aportació d’idees per a treballar conjuntament amb les altres escoles no es 

produïa. 

Conclusió 

Per tant, era palpable la lamentable situació en la que es trobaven les biblioteques escolars 

l’any 1997 que, ja aleshores i com hem anat explicant, estaven enfora de les condicions ideals 

que pregonaven els organismes internacionals. Es veia doncs necessària una transformació 

profunda per incentivar el foment de la biblioteca, començant pels docents que, en la meva 

opinió, havien de suposar el motor del canvi, passant per les administracions i acabant pels 

màxims responsables polítics, a través d’un compromís real, recolzant de manera pública la 

tasca duta a terme des de les institucions.  

Igualment, tenint en compte les característiques que hem anat estudiant dels diferents centres, 

és lògic pensar en que s’havia d’iniciar una reforma que contemplés la biblioteca escolar 

“com un recurs o eina educativa útil per a la realització d’intervencions didàctiques 

concretes en referència a les diferents matèries curriculars” (Durban 2009, 2). 

Com hem vist, aquest concepte del que parla aquesta autora escassejava en la majoria de les 

CC.AA tot i albirar petits intents per a canviar una situació caòtica on aquests espais no eren 

tinguts en compte. Personalment, penso que en una societat que estava tocant amb els dits 

l’inici del segle XXI, s’havia de marcar un punt d’inflexió en aquest sentit i potenciar la 

utilització de la biblioteca des de l’aula, a través de visites freqüents amb els discents, fent 

veure als alumnes que és possible complementar el seu aprenentatge a classe amb els recursos 

que se’ls ofereix a la biblioteca, i també a través d’altres fonts d’informació com circulars o 

reunions graduals amb les diferents comissions formades per la comunitat escolar, per a 

conscienciar a tots els implicats amb l’objectiu de formar individus capaços de crear el seu 

propi aprenentatge, de manera que descobreixin el gust per aprendre, independentment de 

les obligacions que els imposin des del centre ja que, amb els temps, la competència és cada 

cop més ferotge en una societat on l’accés a la informació s’anava tornant cada vegada més i 

més fàcil. 

6.2.2 ANTECEDENTS DE LES BIBLIOTEQUES ESCOLARS: ESTUDI 2005 

Com veurem a continuació, el creixement que es va produir en els següents vuit anys va 

ser important, si bé en molts aspectes que avui en dia considerem crucials, com seria el cas 

del personal a càrrec de la biblioteca, no es va percebre una evolució positiva, el que 

reflecteix una manca d’organització. Les idees presentades per implantar la biblioteca en la 

vida diària dels membres de la comunitat escolar no fructificaven com s’esperava i es veien 

abocades a restar en un segon pla, degut en gran part a l’eclosió amb força de les 

tecnologies de la informació. Hi havia, per tant, un estancament reconeixible. 

Així doncs, els resultats de l’estudi realitzat per la Fundació GSR que veurem a continuació, 

són el preludi a la instauració d’una llei que canviaria el concepte de biblioteca escolar i 

la seva importància en els centres tant d’Educació Primària com de Secundària de tot el país. 

No obstant això, i com es veurà més endavant, encara queda molta feina per fer si com a 

mestres volem realment transmetre un ensenyament integral que passa perquè els mateixos 
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alumnes construeixin el seu propi aprenentatge, com ja hem explicat anteriorment, i la 

biblioteca escolar ha de suposar una eina per a formar individus més competents i preparats. 

Biblioteca escolar en el centre 

Seguidament, s’adjunta una taula facilitada per la Fundació GSR on, com hem fet en el punt 

anterior, podem veure els resultats obtinguts en totes les CC.AA en relació als quatre grups 

que hem anat comentant (2005: 139): 

 Biblioteca central. 

 Només biblioteques d’aula. 

 Només biblioteques de departament. 

 Cap tipus de biblioteca. 

 

 PRIMÀRIA SECUNDÀRIA 

 CENTRAL AULA NO EXISTEIX CENTRAL DEPARTAMENT NO EXISTEIX 

Andalusia 24 20 0 26 2 4 

Aragó 3 3 0 4 0 0 

Astúries 6 0 0 2 1 0 

Balears 3 2 0 2 0 1 

Canàries 10 4 0 7 0 0 

Cantàbria 5 0 0 3 0 0 

Castella-Lleó 13 2 0 10 0 1 

C-La Manxa 10 3 0 7 1 0 

Catalunya 21 16 0 15 1 0 

C. València 22 3 0 18 0 2 

Extremadura 5 3 0 6 0 0 

Galícia 19 0 0 9 0 0 

La Rioja 4 0 0 3 0 1 

Madrid 15 5 0 16 0 0 

Murcia 5 3 0 6 0 0 

Navarra 4 1 0 3 0 0 

País Basc 10 0 0 6 0 0 

Total 179 65 0 143 5 9 

 

El primer que crida l’atenció en relació a l’estudi de 1997, és que el percentatge de centres 

de Primària sense cap tipus de biblioteca s’ha reduït al 0%. Això significa que durant 

aquest temps es va prendre una major consciència sobre la necessitat d’acomodar un espai de 

treball que fos útil per mestres i alumnes en ple creixement cognitiu. Per contra, un 3,6% dels 

centres de Secundària no disposava de cap tipus de biblioteca, un percentatge que ha 

incrementat lleugerament respecte a les dades de l’anterior investigació. Aquest fet es podria 

interpretar des de dues vessants:  

Per una banda, la idea generalitzada de que els més petits necessiten més suports i més 

atencions que els més grans, que tenen més autonomia per aprendre i, per tant, es podia 

interpretar que necessitaven menys orientacions en aquest sentit. Orientacions que podien 

pensar eren responsabilitat dels docents de Primària. Personalment, aquest pensament em 

sembla erroni ja que és important continuar fomentant l’autoaprenentatge en els adolescents, 
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independentment de l’època de que parlem, ja que solen ser individus que es descentren amb 

facilitat i en molts casos adopten un rol passiu a l’hora d’aprendre que els pot ser perjudicial 

en el futur. És necessari continuar perseverant amb la idea d’alfabetitzar en la informació en 

totes les etapes de la vida per evitar estancaments en el seu esdevenir, i que es trobin amb 

tasques més complicades de resoldre i no tinguin més ajuda que la seva pròpia experiència. 

Però no només és positiu i didàctic pels alumnes, els mateixos mestres han d’innovar en la 

forma de transferir els coneixements, i considero que és un bon aprenentatge per establir 

uns fonaments adequats que ajudin en el procés formatiu dels alumnes. 

Per altra banda, les diferents formes de treballar, amb més continguts curriculars i 

menys temps per dedicar-lo a altres àmbits del coneixement (com visites a la biblioteca, 

orientacions per part del professorat, etc.) també va poder influenciar. La meva opinió 

personal és que els alumnes de Secundària necessiten, si no més orientacions en aquest sentit, 

les mateixes que els més joves ja que manegen més informació curricular. Pot ser reduint o 

gestionant la quantitat d’informació que volem transmetre i complementant-ho amb activitats 

enfocades a alfabetitzar (crear grups de treball, fomentar la lectura informal, etc.) s’obtindrien 

més bons resultats i ajudaria als individus a tenir una perspectiva més oberta. 

En qualsevol cas, podem observar com en un 80% dels centres d’aleshores disposaven 

d’una biblioteca central en servei. Aquest percentatge era més elevat en els centres de 

Secundària (91,1%) que en els de Primària (73,4%) (2005: 139). Aquesta dada, tot i ser 

qualificable de positiva, hem de tenir en compte com hem comentat en l’anterior estudi de 

l’any 1997, que està estimada sobre un concepte diferent de la biblioteca escolar, menys 

evolucionat que el que considerem avui en dia. 

Una altra dada que també es pot veure a simple vista a la taula és la inexistència de 

biblioteques d’aula en els centres de Secundària. No s’entén aquest fet, més enllà del que 

hem explicat anteriorment sobre la interpretació errònia de que els més petits necessiten més 

suports. Des del meu punt de vista, les biblioteques d’aula comparteixen molts dels criteris de 

la biblioteca escolar o de centre, i estan vinculades a ella, provocant una major implicació per 

part dels alumnes i dels mestres ja que ells mateixos són els encarregats de gestionar els fons 

que entren i surten, i que han d’estar relacionats amb temes que els interessen. No veig, per 

tant, cap motiu pel qual no existien biblioteques d’aula a Secundària. 

Passa exactament el mateix amb les biblioteques de departament. A Primària eren 

inexistents, si bé en general no solen oferir cap servei ni a alumnes ni a mestres. 

Equipament, instal·lacions i tecnologia 

El percentatge de centres que no disposava d’un espai mínim d’acord amb les exigències 

legislatives rondava el 20%. Per tant, la millora respecte a la dècada prèvia era gairebé 

inexistent en aquest sentit.  Per començar, la característica que personalment he trobat més 

remarcable és que aquest espai no solia afavorir la realització d’activitats simultànies 

(préstec, lectura informal, grups de treball, etc.). En aquest sentit, era evident que la biblioteca 

escolar estava enfora del que es pretén transmetre sobre la necessitat d’implantar-la en la vida 

diària de la comunitat escolar. A més, solia tenir una ubicació més o menys cèntrica, sense 
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accés directe des de l’exterior i moltes no estaven senyalitzades en el conjunt del centre 

(2005: 156). 

Per contra, les condicions pel treball estaven molt ben valorades, en general. Aquestes eren 

millors del que s’esperava en relació a l’equipament disponible i que podríem interpretar com 

el resultat de l’esforç dels docents per habilitar un entorn acceptable que possibilités el 

treball, tot i l’escassetat de recursos (2005: 156). 

Pel que fa a l’equipament tecnològic, hem de dir que era insuficient. Més del 50% dels 

centres comptaven, com a màxim, amb un ordinador per ús del bibliotecari i no 

disposava de connexió a Internet; no existia cap accés als recursos electrònics via Internet 

des de la biblioteca, ni la possibilitat que els alumnes utilitzessin aquests recursos (recerca 

d’informació, consulta del catàleg automatitzat, etc.). En aquest aspecte, tan sols el 8% dels 

centres va ser valorat positivament, és a dir, en la disponibilitat d’un equipament adequat a 

les necessitats d’informació i aprenentatge dels alumnes: amb equipament pels responsables i 

pels usuaris, amb ordinadors recents, preses d’electricitat, telèfon i connexió a Internet (2005: 

157). 

Col·lecció 

El caràcter multimèdia de la col·lecció era més extens, per la lògica de la pròpia evolució 

experimentada. Les col·leccions s’anaven reforçant lentament amb materials audiovisuals 

(prop del 60% dels centres disposava l’any 2005 de materials audiovisuals variats) (2005: 

173). 

Així mateix, aquest increment també es podia notar en l’ús de documents electrònics com el 

CD-ROM o el DVD, on més del 40% dels centres els incloïen (2005: 169). De totes 

maneres, m’agradaria puntualitzar que tot i la millora experimentada en aquest sentit, aquest 

percentatge em sembla insuficient per l’època. El fet que més de la meitat dels centres no 

fessin ús de cap tipus de document electrònic no em sembla un gran avanç. No hem d’oblidar 

que les tecnologies de la informació anaven progressant a pas de gegant, i en una societat on 

es començaven a veure eines com el llapis USB i a utilitzar Internet com a recurs per 

complementar amb el currículum, encara s’havien de fer unes quantes passes endavant. 

Pel que fa a la proporció de documents de consulta i coneixements front als de creació 

literària, menys del 10% dels centres afirmava comptar dins la seva col·lecció amb més 

del 60% dels documents de consulta i coneixements (recomanació IFLA). Gairebé la meitat 

dels centres (el 45%) afirmava que menys del 30% dels documents de la seva col·lecció eren 

de coneixements, i un 40% deia posseir entre un 30% i un 60% de documents de consulta 

(2005: 170). Aquestes dades les podem relacionar amb el que hem anat dient sobre la 

importància d’alfabetitzar en la informació i que com veiem, no es complia en les proporcions 

adequades. 

Tot i així, les diferències observades per la Fundació GSR entre centres públics de Primària i 

Secundària en aquest aspecte poden resultar coherents amb el fet que a Primària s’observava 

una major preocupació per l’animació a la lectura literària, mentre que a Secundària 
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adquirien una major rellevància les consultes relacionades amb l’aprenentatge de les 

àrees curriculars (2005: 170). 

Personal 

Com hem comentat al principi, el personal encarregat de la biblioteca és un dels aspectes que 

no ha presentat millores significatives durant la dècada 1995-2005. En aquest sentit, igual 

que en l’anterior estudi, en un alt percentatge de centres aquesta tasca requeia en un docent, 

amb els problemes que hem comentat que pot tenir i, a més, no tenia la preparació adequada 

per a desenvolupar aquesta feina. És sorprenent tenint en compte la influència que han 

d’exercir aquests responsables en la gestió d’aquest espai i en l’educació dels membres de la 

comunitat escolar. Un bon responsable bibliotecari no només s’hauria d’ocupar de la part 

administrativa, sino d’acomodar un ambient agradable i que convidi a aprendre i a 

informar-se diàriament. 

Així doncs, els responsables de les biblioteques escolars d’aleshores manifestaven no 

tenir formació complementària en Biblioteconomia. Aquesta formació tècnica era més 

freqüent en els centres públics de Secundària que en els de Primària (2005: 200). Aquesta 

dada resulta paradoxal si tenim en compte el que hem anat explicant sobre el major pes 

específic que tenia la biblioteca escolar en els centres de Primària en relació als de 

Secundària. Potser que el volum curricular que tenen en aquests nivells requeria d’una major 

preparació, o que la necessitat d’informació que precisen aquests alumnes hi tingui alguna 

cosa a veure. El que està clar és que no rebien l’estimulació necessària, ni tampoc tenien la 

informació adequada que propiciés l’ús freqüent d’aquest espai. Igualment, la majoria dels 

responsables (un 70% dels casos) considerava necessària una formació especialitzada, 

amb preferència en aspectes tècnics (Biblioteconomia) i, en segon lloc, en Literatura 

Infantil i Juvenil (el 60%). El 35% dels casos preferia rebre una formació en 

Informàtica bàsica, mentre que el 20% en Pedagogia i Didàctica (2005: 200). 

Relacions amb altres biblioteques de l’entorn 

Les biblioteques escolars l’any 2005 treballaven de manera aïllada tot i comptar amb 

ofertes de col·laboració per part de biblioteques públiques i altres centres d’informació (2005: 

213). Per tant, era difícil progressar en el funcionament d’un espai si cada centre treballava de 

forma independent. Això podia provocar que les perspectives fossin més conservadores, 

condicionant la llibertat d’aprenentatge dels alumnes. A més, es reduïa el ventall de 

recursos disponibles, fet que xoca amb l’aprenentatge integral que prediquem que han de 

fomentar des de les biblioteques escolars i des de les pròpies institucions. 

Hem de dir que, segons la Fundació GSR, més del 50% dels responsables de les biblioteques 

escolars no van voler contestar a la pregunta sobre les relacions amb l’exterior. En els casos 

en que sí es va obtenir resposta, les relacions s’establien prioritàriament amb la biblioteca 

pública del seu entorn (menys del 30% dels casos) i, en menor mesura, amb els centres 

de professors (en un 20% dels casos). La relació amb altres biblioteques escolars era 

gairebé inexistent (en un 10% dels casos) fet que denotava la manca d’interès en millorar 

aquest espai i convertir-lo en un lloc dinàmic i per tothom (2005: 213). 
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En tot cas, els alumnes manifestaven acudir a la biblioteca pública. Els més grans (tercer 

cicle de Primària, Secundària i Batxillerat) en feien un ús habitual (hi acudien el 61% de 

tots ells) per a realitzar diferents activitats: fer els deures i emportar-se material de 

préstec són les més freqüents. Per la seva part, el 57% dels alumnes de segon cicle de 

Primària declarava utilitzar la biblioteca pública (2005: 213). Era més que evident que els 

alumnes estaven preparats i disposats per a gaudir d’un espai on treballar diàriament al marge 

de la pròpia aula, però fallava la forma de traslladar-ho des del centre, on encara, 

lamentablement, no tenien com a prioritat la utilització de la biblioteca escolar. 

Conclusió 

Com hem anat veient, s’havia produït un major interès per part dels membres de la 

comunitat educativa que havien reportat millores en la biblioteca escolar. Tot i així, aquestes 

millores obtingudes s’anaven instaurant de forma molt pausada i no eren suficients per 

establir una forma de treballar ferma, ja que hi havia una certa desconnexió entre totes les 

parts implicades en el seu funcionament, fet que provocava un situació un tant caòtica. Era 

necessària una cohesió entre totes les parts implicades en la marxa d’aquests espais per tal de 

donar un sentit a una forma de treballar que porti èxits. 

 A més, la progressiva explotació de les tecnologies de la informació no ajudava a l’hora 

de fomentar la lectura i de gestionar la informació. Els esforços per part de les 

administracions i dels responsables de l’educació es veien més complicats encara, i era 

obligatori establir un punt de partida sobre el que fonamentar la recerca de la 

informació que necessiten tan els alumnes com la resta de persones encarregades 

d’impartir l’ensenyament. És important que des de petits, aprenguin a explorar i a conèixer 

els diferents tipus d’obres que hi ha per saber on cercar, i per a descobrir llibres que motivin a 

aprendre, de manera que es produeixi una adquisició gradual dels conceptes i habilitats en l’ús 

de la informació per part de l’individu. És a dir, el que ja s’ha repetit diverses vegades i que, 

personalment, crec que és de vital importància: alfabetitzar en la informació. 

7. ESTUDI DE CENTRES 
Després d’haver desenvolupat el marc teòric per a conèixer millor com funcionen les 

biblioteques escolars tant en el nostre país com a la Unió Europea; d’haver comprès la 

importància que suposa en la vida educativa no només dels alumnes, sino de tota la comunitat 

escolar, i; de la feina que encara ens queda per fer per tal d’introduir aquest espai en la vida 

quotidiana d’aquelles persones a les que pretenem transmetre uns valors des de les 

institucions, és adequat centrar-se en l’estudi d’alguns dels centres de la nostra 

Comunitat Autònoma per tal de tenir un context sobre el nivell de consideració que tenen 

cap a les biblioteques escolars. 

Així doncs, analitzarem en profunditat els exemples de cinc centres de diferents àmbits 

(públics, concertats i privats) per tal de tenir una perspectiva global sobre el funcionament 

d’aquests espais a les nostres illes, si bé val a dir que a Balears no existeix cap programa 

institucional de biblioteca escolar. Aquests centres són: 
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 Mata de Jonc (concertat). 

 CEIP Pintor Joan Miró. 

 CEIP Rafal Nou. 

 Llaüt (concertat). 

 Col·legi Lluis Vives (privat). 

Aquesta investigació s’ha dut a terme a través d’entrevistes que he pogut realitzar a alguns 

dels responsables directes de les biblioteques escolars dels seus respectius centres, i les 

preguntes d’aquestes entrevistes s’han agafat de les recollides per un estudi aprovat pel 

Ministeri d’Educació (Miret et al. 2011) per fer-les servir com un indicador per a la millora 

de la biblioteca. A continuació, podem veure les qüestions utilitzades:  

 

 

Per complementar i acabar la feina, farem una proposta de millora per a un dels centres 

esmentats, pretenent polir aquells detalls on hi ha una menor implicació de tots els membres 
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de la comunitat escolar, i que suposen, en molts casos, la base per un correcte funcionament 

de les biblioteques escolars. 

MATA DE JONC 
El Mata de Jonc és un centre concertat que té una gran consideració cap a la biblioteca 

escolar. No obstant, en paraules de la responsable d’aquest espai a l’escola, Magdalena 

Cabot, sempre han dedicat molts esforços a l’animació lectora des de les aules. Tot i així, 

fa quatre anys el seu equip i ella van decidir iniciar un nou projecte de biblioteca i crear un 

centre de recursos per a la lectura i la recerca d’informació. En aquest sentit, Cabot, que 

havia cursat un postgrau per a la gestió de biblioteques, va entregar un treball el qual després 

va fer servir per a posar-ho en pràctica al mateix centre. Aquesta proposta es va acceptar, i el 

projecte inicial ha anat cobrant importància any rere any perquè molta gent s’hi ha 

implicat. 

Pel que he pogut comprovar, els resultats han sigut molt satisfactoris però encara, com bé 

m’ha expressat la responsable del projecte, han d’aprendre molt.  

A continuació, anirem desenvolupant les característiques d’aquest pla d’actuació que ha 

proporcionat millores significatives que haurien de ser tingudes en compte per altres centres 

on la biblioteca escolar està en un segon pla. 

Centre 

Com ja hem comentat, el Mata de Jonc és un centre concertat, que compta amb 365 alumnes i 

37 docents. Podem interpretar, per tant, que és un escola petita. Les modalitats formatives 

que hi trobem són les d’Infantil, Primària i ESO. A més, es tracta d’una institució 

bilingüe (com la majoria que trobem a la nostra CC.AA) cosa que, personalment, ho trobo 

molt avantatjós pels joves d’edats primerenques. El coneixement de més d’una llengua al 

mateix temps els proporciona una perspectiva cognitiva (i cultural) més enriquidora, i els 

converteix en persones més creatives, capaces de plantejar i resoldre millor els problemes que 

els plantegen, de manera que per aquest perfil d’alumne, la introducció progressiva de la 

biblioteca escolar a la seva vida quotidiana pot ser més senzilla i profitosa. 

Context 

Per a conèixer com es treballa al centre per fomentar l’ús de la biblioteca, és important 

conèixer els recursos amb els que compta de l’entorn més immediat. Per una banda, els 

alumnes del Mata de Jonc compten amb una biblioteca pública a la zona (Can Sales, prop 

d’Es Baluard) a la qual des del centre es recomana als alumnes que hi acudeixin, ja que té 

dues seccions (infantil i juvenil). En la meva opinió, em sembla una molt bona idea per part 

de l’escola, ja que aquesta biblioteca està molt ben equipada per atendre les demandes 

dels més joves, com veurem tot seguit, però pot ser es podria fomentar des d’una perspectiva 

més pràctica, sobretot pels alumnes d’Infantil i Primària, amb visites guiades pels docents, per 

exemple, on poder realitzar activitats que despertin l’interès dels alumnes per aquest espai de 

feina. 
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Com dèiem, la col·lecció està organitzada en dues grans seccions, infantil i juvenil, que 

s’evidencien per la separació de la sala en dues zones mitjançant el color del terra: 

La zona taronja correspon a la secció infantil, on trobem tots els materials per nins de fins 

a 11 anys: literatura d’entreteniment, obres de referència, obres de coneixement, revistes i 

audiovisuals. Aquesta zona té un espai amb taules i cadires baixes per a la lectura a la sala, i 

també es troben els ordinadors destinats a la consulta d’audiovisuals infantils. A la zona 

taronja també hi trobem la bebeteca, un espai dedicat a la petita infància, fins els 3 anys. 

La zona blava correspon a la secció juvenil, on es troben els materials pels joves: literatura 

d’entreteniment, obres de referència, obres de coneixement, revistes i audiovisuals. En 

aquesta zona s’ha creat un centre d’interès juvenil on es presenten els materials 

organitzats en torn als grans temes d’interès pels joves, i es dedica un espai especial a la 

secció del còmic juvenil. En aquesta zona també hi trobem el centre d’interès per a pares i 

educadors. 

A la secció infantil-juvenil cada document té una signatura topogràfica, un element que 

permet localitzar i ordenar els documents als estants. La signatura topogràfica està composta 

per tres elements: 

-La lletra o el nombre de tres dígits de la classificació (CDU). 

-Les tres primeres lletres del llinatge de l’autor en majúscules. 

-Les tres primeres lletres del títol (Can Sales, 2015). 

D’altra banda, també es fomenta la utilització de la Biblioteca Municipal de Santa Catalina. 

Els alumnes d’Infantil fan sortides periòdiques per a conèixer millor el seu funcionament, 

però no així els alumnes de cursos superiors cosa que crec que s’hauria de plantejar. En 

aquestes sortides es realitzen activitats d’animació per tal que els estudiants aprenguin, a 

través de la lectura, que tenen un lloc on poder acudir no només per portar a terme les tasques 

que els han encomanat, sino per a gaudir del plaer de la lectura. 

Biblioteca 

El centre compta només amb una biblioteca central, ja que van eliminar les biblioteques 

d’aula per aquesta i, segons na Magdalena Cabot, com que és una escola petita, no disposen 

de biblioteques de departament. Prescindir de les biblioteques de departament no em 

sembla greu, ja que generalment l’organització d’aquestes no està enfocada a les necessitats 

dels alumnes, però crec sincerament que les biblioteques d’aula són fonamentals perquè els 

nins aprenguin a gaudir del plaer de la lectura i a autogestionar-se en la utilització de la 

informació. Hem de tenir en compte que d’aquesta manera tan els nins com els mestres 

tenen un accés més directe a aquesta eina que els obliga a exercir una responsabilitat per a la 

seva correcta organització. Com hem explicat en el marc teòric, una biblioteca d’aula suposa 

un punt de connexió entre els alumnes i la biblioteca central, ja que d’aquesta darrera surten 

els fons que els alumnes tenen a l’aula, i indueixen a una major curiositat d’aquests cap aquest 

espai. 



23 
 

Instal·lacions 

El centre disposa de l’esmentada biblioteca central (60 metres quadrats) a la planta superior, 

on els alumnes pugen amb els docents, en horari lectiu, com a mínim una hora setmanal 

per fer activitats. Es tracta d’un espai molt ben acomodat, en òptimes condicions i he de dir 

que, personalment, em va fer l’efecte que fomenta un clima molt positiu per a poder 

treballar. Compta amb varis prestatges, cada un organitzat pels temes d’interès elegits per 

la comissió de pares, alumnes i mestres de manera anual. A més, l’espai està distribuït de 

tal manera que hi ha un lloc amb taules i cadires per a poder treballar en grup o 

individualment, pensat sobretot pels alumnes de Primària i ESO; un altre lloc pensat pels nins 

d’Infantil, on poder jugar i mantenir els primers contactes amb llibres del seu nivell i; un 

darrer espai enfocat a aquelles persones que simplement volen gaudir del gust de la lectura i 

de l’esbarjo. 

      

Per contra, he trobat a faltar l’oferiment de recursos tecnològics. Només el responsable de 

la biblioteca compta amb un ordinador i, pel que m’ha explicat la responsable de la biblioteca, 

molts dels documents electrònics que tenen, com el DVD o el CD-ROM, estan sense 

catalogar, cosa que impossibilita el seu accés. Si bé és cert que els alumnes d’ESO disposen 

de llibretes electròniques per a motivar-los, i els de Primària tenen l’ordinador personal 

que el centre els ofereix, aquests no estan inclosos dins els recursos que ofereix la biblioteca 

i, per tant, no són accessibles per a tothom. 

Tot i això, personalment és una de les biblioteques que m’han creat una millor impressió. He 

detectat una gran implicació per part de tots els agents, i em sembla el prototip de biblioteca 

escolar que s’hauria d’implantar a tots els centres escolars, pensada per a tots els membres de 

la comunitat escolar, amb una cuidada infraestructura, i una adequada organització i gestió, 

elements que conviden a fer ús dels seus recursos. 

Col·lecció 

Per començar, el nombre d’ítems dels que disposa la biblioteca no està calculat, segons na 

Magdalena Cabot, però hi ha catalogats uns 500 llibres. D’aquests llibres, aproximadament 

un 40% són de coneixement i un 60% de ficció, potenciant sobretot la lectura, deixant el 

coneixement al marge. Personalment, i tot i que els percentatges no són escandalosos, penso 

que els alumnes han de ser conscients de les variades possibilitats que ofereix la biblioteca, 

per tal que sigui considerada no només com un lloc de lectura d’entreteniment, sino com un 

espai per aprendre a treballar amb els recursos que posa a la nostra disposició. En aquest 
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sentit, no em sembla adequat restar importància a l’àmbit del coneixement, ja que els 

alumnes han d’aprendre i ser capaços d’escollir la informació adequada segons les seves 

necessitats, a comparar i a poder constatar la seva validesa, i això hauria de ser una part molt 

important de la feina d’un mestre. En els primers cursos, és evident que s’ha de fomentar el 

gust per la lectura per despertar la seva curiositat, però això ha de comportar una evolució 

cap l’autoaprenentatge i l’autogestió. A més, en l’àmbit curricular pot ser beneficiós tant 

pels alumnes com pels mestres, que podran treballar amb els mitjans que ofereix la biblioteca, 

fomentant a la vegada el seu ús.  

Com s’ha anat explicant, actualment, gràcies a les tecnologies de la informació, l’accés a 

aquesta és cada vegada més senzill i ràpid, i depèn de les necessitats puntuals de l’individu, 

fet que provoca que ens convertim en persones amb unes perspectives més tancades. Per tant, 

és molt important, i ja s’ha repetit al llarg d’aquest estudi, alfabetitzar en la informació, i 

aquí els llibres de coneixement hi juguen un paper crucial. 

D’altra banda, la biblioteca compta amb una àmplia varietat de suports, com DVD, CD-ROM 

i llibretes electròniques, si bé, com hem dit, una gran quantitat d’aquests recursos estan sense 

catalogar. En aquest sentit, per a catalogar els fons que arriben utilitzen el sistema Abbies, 

una aplicació informàtica que serveix com a eina per automatitzar la biblioteca escolar, i 

que poden utilitzar tant els mestres com els alumnes. 

Equip de treball 

Els responsables de la biblioteca escolar del Mata de Jonc abasten la comissió de pares, la 

comissió d’alumnes i la comissió de mestres. 

La comissió de pares, a través d’un representant que es va canviant periòdicament, dedica 

dues hores setmanals a les tasques de bibliotecari, encarregant-se en ocasions del servei de 

préstec, tot i que no ajuden a catalogar. A més, cada principi de curs el claustre convoca 

una reunió on es conviden a tots els pares a fer propostes per a la millora de la biblioteca 

i a la presentació de llibres que resultin interessants per a les necessitats i les demandes 

dels alumnes. 

Per la seva part, la comissió d’alumnes dedica una hora setmanal a les tasques de 

bibliotecari. Està formada pels alumnes de 5è i 6è curs de Primària, i la seva funció 

principal és la difusió entre ells de la biblioteca escolar. Tenen tres alumnes responsables 

per aula, elegits per la mateixa comissió a través d’una sèrie de preguntes que es 

presenten en un document a cada un per tal de conèixer el seu interès cap a la lectura. 

La comissió està liderada per un president elegit pels membres que hi formen part, i que 

canvia periòdicament. 

Per últim, la comissió de mestres s’encarrega de coordinar les tasques que duen a terme 

els pares i els alumnes, i a lligar-ho tot. Són els que més hores dediquen a la biblioteca (un 

total de sis hores setmanals) i els responsables de la qual són tres mestres que tenen una 

antiguitat en el càrrec de bibliotecari escolar de quatre anys. Aquests tenen formació en 

biblioteconomia, i s’encarreguen de promoure aquesta formació entres mestres, a més de 
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concretar reunions per a la proposta d’esdeveniments relacionats amb la lectura, com en la 

celebració de Sant Jordi. 

Personalment, he de dir que aquesta organització em va semblar ideal per tal d’aconseguir la 

implicació de tots els membres de la comunitat educativa. De fet, segons na Magdalena 

Cabot, tots els agents involucrats en el projecte són conscients de la funció que duen a terme, i 

es responsabilitzen totalment de complir amb les seves tasques. Tot i que no és senzill 

gestionar un projecte que involucra a tanta gent, com m’ha explicat Cabot, cada any resulta 

més senzill degut a la perseverança amb la que treballen tots els agents implicats en el 

funcionament de la biblioteca escolar. 

Gestió i projectes 

Com s’ha anat comprovant, existeix un pla de treball anual de biblioteca que consta a la 

PGA. Aquest pla preveu la participació en projectes d’innovació i millora. Per afavorir i 

informar sobre aquests projectes els docents compten amb el blog de l’escola, on hi ha una 

secció dedicada exclusivament a la feina que es fa des de la biblioteca escolar. 

El pressupost anual amb el que compta el centre per adquisicions és de 900 euros, que ve 

donat per l’aportació que fa cada família, que dóna 0,15 euros cada mes, i amb la que estan 

satisfets, segons na Magdalena Cabot. En aquest sentit, no es reb cap ajuda per part de les 

administracions, cosa que trobo inadequada ja que els recursos disponibles es limiten a allò 

que pot contribuir cada membre de la comunitat escolar. A més, denota una manca d’interès 

per part dels estaments polítics que no ajuda a la promoció i el foment d’aquests espais. 

L’obertura de la biblioteca escolar en horari lectiu és tot el dia (de 9 a 14 hores) mentre 

que en horari no lectiu obri els dimarts i els dijous de 16 a 17 hores. Personalment, trobo 

que no és temps suficient ja que qui vulgui acudir-hi es troba condicionat per una franja 

horària excessivament limitada, que no permet treballar adequadament. En aquest sentit, 

s’haurien d’ampliar tant les hores com els dies de visita, ja que una major disponibilitat de 

la biblioteca escolar augmentaria l’interès dels agents, que la considerarien com un recurs 

de fàcil accés. A continuació, adjunto una foto on apareix l’horari establert pel centre de la 

biblioteca escolar: 
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Per acabar, és important explicar que cada comissió implicada (pares, alumnes i mestres) 

realitza una avaluació particular sobre el funcionament de la biblioteca. Es tracta d’una 

avaluació anual, exceptuant la comissió de mestres que la realitza cada mes. 

 

Serveis generals 

La biblioteca escolar del Mata de Jonc ofereix una amplia varietat de serveis perquè els 

visitants puguin cobrir les necessitats que tinguin. A més de disposar d’accés a Internet per a 

tothom, i de realitzar el préstec habitual als membres de la comunitat escolar de llibres i 

materials impresos (si bé alguns d’aquests llibres no es poden treure de la biblioteca ja que 

són pels alumnes i pels mestres) també fomenten el préstec interbibliotecari. He de dir que 

em sembla una gran idea, ja que aquesta cooperació resulta positiva perquè suposa un accés a 

un nombre major de fonts bibliogràfiques proporcionant un major enriquiment per a totes 

aquelles persones que utilitzin aquest espai com un recurs per a la informació i la cultura. A 

més, segons un estudi aprovat pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (2012: 7) estalvien 

temps i esforç a l’usuari, que no necessita desplaçar-se a una altra biblioteca, i es millora la 

imatge de la biblioteca per haver estès l’abast dels seus serveis. 

Tot i això, s’ha de dir que aquest préstec interbibliotecari, en el cas del Mata de Jonc, només 

contempla l’intercanvi de llibres, mai de documents o altres ítems ja que es necessita la 

signatura del director per atorgar documents a altres biblioteques, i aquest centre encara no ho 

fa. 

 



27 
 

Serveis d’informació 

Per una banda, com ja hem comentat anteriorment, el centre disposa de pàgina web on 

trobem un blog on es publiquen les notícies i les novetats de caire general més 

interessants relacionades amb l’escola. En canvi, per esdeveniments més personals s’utilitzen 

circulars que s’entreguen directament als interessats, principalment als alumnes.  

D’altra banda, també compten amb dossiers de premsa, tot i que personalment no ho trobo 

adequat perquè no crec que es puguin llegir a una escola, així com amb sumaris de revistes 

com les de les edicions Enderroc o I Love English, en el departament d’Anglès. 

Programa d’activitats 

Com ja hem anat parlant, el Mata de Jonc fomenta, sobretot, activitats relacionades amb la 

promoció de la lectura. Aquestes activitats es realitzen setmanalment (tant en horari lectiu 

com en horari no lectiu) i estan dirigides principalment als alumnes, però depenent del context 

també es convida als pares i familiars a assistir-hi.  Les activitats són molt variades; es 

realitzen des d’exposicions, on es presenten llibres interessants o treballs creatius 

realitzats pels mateixos alumnes, a la convocatòria de reunions amb els pares per a crear 

en ells una consciència i aconseguir que s’impliquin en la tasques que es duen a terme per a la 

millora de la biblioteca escolar.  

En aquest sentit, m’agradaria explicar una de les més recents exposicions que van realitzar, i 

que estava relacionada amb en Roald Dahl, l’autor de llibres infantils. Es va tractar d’una 

exposició on es presentava una col·lecció dels seus llibres i, segons na Magdalena Cabot, va 

resultar tot un èxit. Va durar varies setmanes i, en paraules de la responsable, va ser molta 

l’afluència de gent que va acostar-se per a descobrir qui era aquest autor. Un cop es va 

clausurar, tot el material es va posar a disposició de la gent a través del servei de préstec 

de la biblioteca.  

Si he posat aquest exemple és per remarcar l’entusiasme que es posa des del centre per 

afavorir la lectura i el recurs de la biblioteca escolar per accedir a aquest camp. Activitats com 

aquesta haurien de ser emulades per tots els centres i inclús s’haurien de promocionar, des del 

propi Mata de Jonc en aquest cas, a través de circulars o correus electrònics que s’enviïn a les 

altres institucions, per tal de motivar-los a realitzar tasques similars i tan productives. A 

continuació, adjunto una fotografia, extreta de la web oficial del centre, d’un dels aparadors 

que es podien contemplar. 
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En un altre ordre de coses, des del mateix centre també es forma en l’ús de la informació i 

les fonts constantment, però només en període lectiu. Igualment, els estudiants reben 

formació en l’ús de les TIC (modo i moodle, principalment). 

Conclusió 

Per acabar amb l’estudi del Mata de Jonc, he de dir que he quedat impressionat gratament 

per la dedicació i la il·lusió que hi posen tots els membres de la comunitat escolar que 

formen per tirar endavant la biblioteca escolar. He comprovat de primera mà l’esforç que fan 

cada dia per tal de fomentar aquest espai dedicat a lectura i així poder formar a persones més 

preparades de cara a una futura societat on ells seran els protagonistes. Si bé és cert que, com 

bé ja hem comentat i na Magdalena Cabot m’ha transmès, hi ha coses per millorar, petits 

detalls que si es perfeccionen, estarem davant del prototip de biblioteca que necessitem 

actualment a tots els centres de la nostra Comunitat Autònoma i inclús, i si se me permet, a 

nivell estatal. Per resumir, diria que es tracta d’una biblioteca escolar que gairebé frega la 

perfecció. 

CEIP PINTOR JOAN MIRÓ 
El CEIP Pintor Joan Miró és un centre públic de perfil baix, que acull majoritàriament a 

alumnes de famílies desestructurades, amb problemes econòmics o d’exclusió social, com 

immigrants o persones d’ètnia gitana. Aquest fet dificulta el desenvolupament natural de 

la tasca educativa que duen a terme els docents, ja que es generen conflictes d’integració 

pel tema cultural, al qual molts no hi estan avesats o tenen una altra percepció de la funció 

d’una escola. Igualment, segons na Mariona Ballester, una de les responsables de la 

biblioteca fins el curs 2014/15 amb la que em vaig poder entrevistar, em va explicar que els 

recursos amb els que compten són escassos, ja que les administracions recolzen sobretot 

als centres amb una major reputació. Així doncs, els esforços que dediquen a la biblioteca 

escolar són insuficients i pel que he pogut investigar es tracta d’un espai que necessita 

millores ostensibles perquè pugui ser tingut en compte pels membres de la comunitat escolar 

(ni tan sols compten amb un responsable actualment). Millores sobretot pels més joves que, 

particularment en aquesta escola, precisen més que ningú d’estímuls que els ajudin a adquirir 

un compromís amb la seva obligació com a alumnes, sempre a través de les necessitats que 
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tinguin, ja que d’aquesta manera serà més senzill i profitós tant per ells com pels propis 

mestres. En aquest sentit, la biblioteca escolar ofereix un ventall tan ampli de recursos que pot 

ser molt enriquidor per tots els membres que formen part de la institució, incloent a les 

famílies amb menys recursos. 

Centre 

El CEIP Pintor Joan Miró és un centre petit que actualment compta amb uns 250 alumnes i 

uns 20 mestres. Hi trobem les modalitats formatives d’Infantil i Primària. Es troba ubicat 

en el polígon de Llevant, a Palma, i, com s’ha dit, les famílies dels alumnes que hi formen 

part (l’entorn) tenen un nivell cultural baix i uns recursos econòmics escassos. Això fa que 

l’equip directiu i els docents hagin d’enfocar gran part de la seva feina a tractar amb aquestes 

famílies, llevant temps a altres temes de caire educatiu de gran importància, com la biblioteca 

escolar. 

Context 

Com hem comentat anteriorment, a Balears no existeix cap programa institucional de 

biblioteca escolar, mancança significativa ja que podria suposar un canvi conceptual 

important a la nostra CC.AA sobre el lloc que ha d’ocupar la biblioteca escolar com a centre 

de recursos d’ensenyament i aprenentatge, però això no ha impedit que els responsables 

d’aquests espais hagin pres una certa consciència sobre els beneficis que aquesta pot aportar a 

l’educació. En aquest sentit, na Mariona Ballester em va comentar que el CEIP Pintor Joan 

Miró disposa del seu entorn amb la biblioteca pública Joan Alcover. 

La biblioteca Joan Alcover és una de les més joves de la xarxa. Es va inaugurar el dia 1 de 

juny de 2010 i es tracta d’un centre municipal al servei de la cultura, la informació i 

l’entreteniment. Té gairebé 200 metres quadrats i compta amb 42 punts de lectura, una 

àrea d’informàtica, amb sis ordinadors amb accés a Internet, un espai de lectura de premsa 

per vuit persones, i una zona infantil, amb dotze punts de lectura, adequada per 

acompanyar als més petits en les seves primeres experiències lectores (Bibliopalma, 2015). 

Tot i això, és remarcable el fet que el centre no té cap relació amb aquesta biblioteca. He 

de dir que em va sorprendre aquesta afirmació per part de Ballester ja que, si bé em va 

explicar que des de les aules es convida a acudir-hi regularment, el fet de no haver 

establert cap tipus de relació per a la millora de la qualitat dels serveis que ofereix, no em 

sembla adequat, i diu poc de l’interès que tenen cap aquest espai. La col·laboració entre la 

biblioteca escolar i la biblioteca pública és importantíssima avui en dia, tenint en compta 

el procés de transició pel que estan passant les biblioteques escolars, on en molts casos es 

troben en situacions precàries. Com afirmen Teresa Mañà i Mònica Baró (2005), la millora 

dels seus serveis fruit de la col·laboració “provocarà un augment en la satisfacció dels seus 

usuaris, així com un major coneixement entre les entitats que hi participen i la relació entre 

aquestes i el seu entorn, contribuint a l’equilibri territorial”. 

En un altre ordre de coses, i valorant-ho positivament, el centre compta amb altres recursos 

personificats en una sèrie de voluntaris, majoritàriament famílies d’alumnes i mestres 
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jubilats que ajuden al manteniment de la biblioteca i que tenen com a funció principal la 

catalogació de llibres (etiquetes i Abbies). Es tracta d’un projecte que es va posar en marxa 

fa dos anys gràcies a la participació d’una llibretera, familiar d’un membre del claustre, que 

amb els seus esforços va aconseguir que la biblioteca escolar obris dos dies a la setmana els 

horabaixes. La idea d’obrir aquest espai era que tan els alumnes com la resta del barri hi 

poguessin accedir per a treballar. De totes maneres, la poca implicació que es té des del 

propi centre, juntament amb la poca consideració que tenen moltes de les famílies del barri 

cap al tema educatiu en general, ha fet que els resultats no siguin els esperats, i aquest 

projecte ha anat perdent importància. 

Biblioteca 

El centre compta amb una biblioteca central inaugurada fa dos anys (abans estava ubicada 

en una altra zona del centre). Personalment, he de dir que em va sorprendre positivament 

com estava estructurada tenint en compte el que s’ha anat explicant ja que, pel que vaig 

poder veure, està ben condicionada i genera un clima positiu per a treballar. Tot i això, no 

s’utilitza gaire, potser perquè la nova ubicació la fa menys accessible, i també perquè no es 

promou suficientment des de les aules. 

Igualment, compten amb biblioteques d’aula però tampoc hi exerceixen un gran control. 

Hi ha una certa desorganització de les fonts amb les que compten, el que pot provocar el 

desinterès dels alumnes de disposar d’ella com un recurs per a la lectura i l’aprenentatge, 

però, sorprenentment, com m’ha explicat na Mariona Ballester, aquestes biblioteques 

funcionen molt bé. Compten amb títols molt atractius pels alumnes i disposen d’estores i 

coixins per fer un ambient més agradable per l’intercanvi i per a la lectura. No disposen de 

biblioteques de departament. 

Instal·lacions 

Per una banda, la biblioteca central (d’uns 30 metres quadrats) es troba ubicada a la planta 

superior d’un edifici contigu al centre, fet que la fa menys accessible. Personalment, quan 

vaig poder visitar la biblioteca i comprovar on es trobava situada, de seguida em vaig adonar 

de la manca d’organització i disposició que hi havia (i que hi ha) quan la van posar en 

marxa. No obstant, escollir una adequada ubicació per a la biblioteca central és de manual. La 

biblioteca ha d’estar a la vista dels membres de la comunitat escolar, prop de totes les àrees 

docents i que convidi a entrar-hi, amb la idea de despertar la curiositat de la gent per a 

conèixer aquest espai. Una biblioteca mal ubicada projecta una sensació de llunyania, d’un 

espai més que es troba al centre i que no té rellevància. 

Tot i això, i com s’ha comentat anteriorment, la impressió que em va donar la biblioteca 

quan vaig entrar-hi va ser positiva. Per començar, compta amb un espai habilitat per 

Infantil i un altre per Primària, fàcilment identificables. A més, hi ha 25 llocs de lectura, 

més que suficients a l’hora de gestionar un horari d’entrada pels diferents cursos. 

Per contra, i com passa amb moltes de les biblioteques escolars, com la de Mata de Jonc, no 

tenen accés a les tecnologies de la informació, amb la importància que tenen aquestes avui 
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en dia i la funció que tenen a la biblioteca escolar, com ja s’ha explicat de sobra. Només 

compten amb un ordinador per ús exclusiu del responsable de la biblioteca, i no disposen 

d’altres recursos com CD-ROM o DVD. 

     

D’altra banda, les biblioteques d’aula estan ben predisposades, formades per una sèrie de 

prestatges amb diferents llibres del nivell del curs al qual pertanyen, que envolten l’aula. Són, 

per tant, de fàcil accés, i estan ben ordenats. A més, val a dir que són aules grans, d’una 

grandària aproximada a la de la biblioteca central i, per tant, es pot treballar còmodament 

(com hem dit, compten amb estores i coixins) i amb més quantitat de recursos. 

        

Col·lecció 

Per començar, és important dir que el CEIP Pintor Joan Miró dedica una gran part de la 

tasca educativa al foment de la lectura, de manera que tant a les biblioteques d’aula com a 

la biblioteca central aproximadament un 80% de la col·lecció que proporcionen són llibres 

de ficció, front a un 20% de llibres de coneixement. Ja hem explicat la importància que 

tenen els llibres de coneixement pels alumnes d’edats primerenques, si bé és cert, com em va 

explicar l’antiga responsable de la biblioteca, que en aquest centre, amb la realitat amb la que 

conviuen, troben fonamental promoure principalment el gust per la lectura i així 

incentivar els nins perquè, de manera progressiva, es vegin capaços per afrontar nous 

reptes. No hem d’oblidar la difícil situació per la que passen moltes de les famílies d’aquesta 

escola. Situacions que afecten als alumnes i, com a conseqüència, a les seves qualificacions. 

Demanar a aquests alumnes, amb un baix nivell cultural i amb problemes personals, que 

s’impliquin més del que són capaços d’assimilar actualment, potser seria contraproduent pels 

seus interessos. 

D’altra banda, la varietat de suports tecnològics (CD-ROM, DVD, llibretes electròniques) 

dels que es disposa és pobra, per no dir inexistent. Ara bé, sí que compten amb el sistema 
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Abbies per a catalogar les fonts que arriben i pels préstecs que es fan, tot i que hi ha un cert 

descontrol en l’organització dels ítems. 

Equip de treball 

Aquest apartat és un dels aspectes des del qual es pot explicar millor la desorganització que 

caracteritza a la biblioteca d’aquesta escola. No obstant, dels responsables de la biblioteca 

depèn en gran mesura el funcionament d’aquest espai.  

Com hem comentat anteriorment, el CEIP Pintor Joan Miró només compta amb els 

voluntaris que acudeixen dos pics per setmana a l’escola (sis hores setmanals) i que 

només s’encarreguen de la catalogació i dels préstecs, i d’alguns mestres que es presten a 

ajudar a gestionar-la sempre i quan, això sí, hagin realitzat qualque curs de formació en 

biblioteconomia. En aquest sentit, na Mariona Ballester em va explicar que tampoc s’ha 

alliberat d’hores lectives a cap mestre perquè pugui realitzar una feina més exhaustiva, 

utilitzant aquestes hores en altres projectes enfocats a l’art. Tot i que penso que és 

totalment legítim que es vulgui transmetre la nostra cultura a través de l’art, aquestes hores es 

podrien distribuir més equitativament, dedicant més temps a la biblioteca escolar, sobretot 

després de comprovar com l’actual gestió no acaba de funcionar. A més, es contribuiria a 

fomentar una educació més integral. 

Si bé és cert que existeix una Comissió de Biblioteca formada pels mestres, pràcticament no 

es reuneixen per tractar d’identificar les mancances i aportar les solucions necessàries perquè 

la biblioteca marxi adequadament. En aquest sentit, Ballester em va comentar que durant el 

primer trimestre del curs, només es van reunir dues vegades i per resoldre qüestions trivials.  

Igualment, hi ha un coordinador de biblioteca, però aquest no té cap horari establert que 

l’obligui a dedicar-se a aquest espai, i això resta continuïtat a les tasques que es porten a 

terme. Personalment, crec que perquè una feina estigui ben definida i s’apropi a un nivell 

òptim necessita de molta continuïtat. Sense continuïtat, no es pot dur a terme un projecte 

que implica a tanta gent i que suposa un alt grau de responsabilitat en la formació en 

valors dels més joves. 

D’altra banda, m’agradaria destacar un aspecte més positiu, i és que les biblioteques d’aula 

funcionen molt bé, com ja s’ha dit. Els docents actuen com a suport des de les aules on es 

realitzen bastantes activitats, que resulten dinàmiques i engrescadores, per promocionar la 

lectura entre els alumnes. La majoria dels títols surten de propostes dels mestres, tot i que al 

tercer cicle els alumnes poden donar idees segons els seus interessos. Tot i això, no hi ha cap 

connexió entre les biblioteques d’aula i la biblioteca central perquè, al no haver-hi un 

mestre responsable en horari lectiu, no hi ha ningú que pugui fer de pont entre els dos espais. 

Segons l’antiga responsable, la major dedicació a la biblioteca de l’aula pot ser una de les 

claus de per què no hi ha més implicació en la biblioteca central. 

Per concloure, i tornant al principi, crec que és evident que l’organització que s’ha dut a terme 

pel funcionament de la biblioteca escolar al centre no ha funcionat. Es viu en una situació un 
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tant caòtica i de deixadesa perquè no es disposen dels recursos suficients ni, sobretot, de la 

motivació necessària per a rescatar un espai que ara mateix està poc considerat. 

Gestió i projectes 

Per començar, és important dir que la biblioteca escolar compta amb un pressupost estimat 

de 1.300 euros. Gran part d’aquest pressupost prové de la ONG Ayuda en acción que, tot i 

que no es dedica a la tasca específica d’ajudar a les escoles, han iniciat alguns projectes 

dedicats a finançar aquells centres de Comunitats Autònomes amb menys recursos. Dins 

aquest pressupost, també hi entren 100 euros anuals del pressupost del propi centre. 

Pel que fa a l’horari d’obertura, en horari lectiu és accessible tot el dia (de 9 a 14 hores), 

incloent el temps d’esbarjo, mentre que en horari no lectiu està oberta dos dies a la 

setmana, com ja s’ha dit, de 16.30 a 19.30 cada dia. En aquest sentit, crec que seria una bona 

idea augmentar el nombre de dies de disponibilitat, i informar a les famílies a través de 

circulars o altres alternatives per tal que sàpiguen que allà tenen un lloc a la seva disposició 

sempre que vulguin, on disposar dels recursos que necessitin per aprendre i entretenir-se. El 

problema és que no hi ha gaire interès ara per ara en iniciar un treball que suposi un gran 

esforç, entre altres coses perquè estan desbordats. L’únic projecte que es va posar en marxa va 

ser ara fa dos anys gràcies a la llibretera de la qual s’ha parlat anteriorment, i aquest ha anat 

perdent importància de tal manera que poca gent hi està realment implicada. 

Si bé és cert que hi ha un pla de treball anual de biblioteca establert a la PGA, aquest no es 

duu a terme de manera adequada i, a més, no es fa cap avaluació periòdica que pugui 

comportar millores a l’actual funcionament. 

Serveis generals 

La biblioteca del CEIP Pintor Joan Miró ofereix pocs serveis, més enllà del servei de préstec 

individual. Com ja s’ha explicat, no hi ha cap connexió entre la biblioteca central i les 

d’aula i, per tant, no es fan préstecs. Tampoc hi ha servei de préstec interbibliotecari, amb 

la importància que s’ha explicat que té el fet de cooperar amb altres entitats pel bé comú. 

Igualment, i tot i disposar d’accés a Internet, aquest només està disponible pel responsable de 

la biblioteca, i no tenen ordinadors d’ús personal pels usuaris. De la mateixa manera, no hi 

ha accés a altres recursos tecnològics com el canó de projecció o processament d’imatges i 

vídeo digital. 

Serveis d’informació 

Els serveis d’informació d’aquest centre són molt pobres. No disposen ni de bibliografies, ni 

de cap sumari de revistes, com les d’informació local, ni tampoc es porta a terme cap 

recopilació i selecció de recursos d’Internet. Igualment, tot i que a la xarxa apareix la pàgina 

web oficial del centre, aquesta no s’actualitza des de fa dos anys i, per tant, està 

abandonada. Personalment, crec que l’absència de tots aquests mitjans, sobretot de la pàgina 

web, provoquen un distanciament entre el centre i el seu entorn, ja que no es disposen de 

les eines necessàries per a donar a conèixer com es treballa no només a la biblioteca escolar, 
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sino al centre en general. Les famílies tenen el dret de saber què es fa al centre, les activitats 

lúdiques que es presenten o els projectes que volen dur a terme i que poden ser enriquidors 

pels alumnes. No és suficient amb una o dues reunions anuals amb els pares, on es realitzen 

xerrades magistrals, amb falta d’estímuls visuals i contingut. A més, la utilització de recursos 

com els informàtics estimulen la creativitat, i es produeix una relació en la que tots els 

membres de la comunitat escolar es senten partícips i on poden contribuir a complementar la 

tasca dels mestres a través de les aplicacions que ofereix Internet. 

Programa d’activitats 

Com ja s’ha explicat, es realitzen sobretot activitats pel foment de la lectura, a les aules. 

Com que es tracta d’una escola que treballa per projectes, es realitzen variades activitats a 

través dels contes. A més, els docents reben formació en l’ús de la informació i les fonts, 

però no en les proporcions adequades. Els estudiants, per la seva banda, també reben 

formació en l’ús de les TIC, i un pic per setmana van a l’aula d’informàtica on aprenen a 

utilitzar les diferents aplicacions que trobem actualment i que són d’ús freqüent. En aquest 

sentit, s’ha establert una relació entre el projecte de lectura i escriptura i el de TIC, on els 

alumnes utilitzen programes com el Word i el PowerPoint. 

Conclusió 

Per acabar, he de dir que vaig quedar decebut quan vaig comprovar com funcionava la 

biblioteca escolar al CEIP Pintor Joan Miró. Després d’haver visitat la biblioteca del Mata de 

Jonc, on tenen una implicació total i absoluta, amb una organització que responsabilitza a tota 

la comunitat escolar (alumnes, famílies i docents), passar pràcticament a l’altre extrem em va 

resultar difícil d’assimilar. No obstant, s’han de millorar moltes coses, i altres s’han de 

portar a terme des del principi, començant per la ubicació de la biblioteca, passant per 

l’assignació d’un o més responsables que gestionin de manera regular el seu funcionament, i 

acabant amb la promoció d’aquest espai per tal de fomentar el seu ús. 

Ara bé, m’agradaria comentar que a mesura que anava aprofundint en les característiques del 

centre, aquest sentiment de decepció inicial s’ha anat convertint en un sentiment de 

comprensió. La situació amb la que han de conviure els educadors d’aquest centre els 

impossibilita centrar-se en projectes que comprometin a tots els agents que formen part de la 

institució, i han de centrar esforços en altres àmbits que potser són més essencials ara mateix. 

Tot i això, segueixo pensant que, amb una estructura diferent, la biblioteca escolar del CEIP 

Pintor Joan Miró ajudaria molt a tots els docents a l’hora de formar tant en coneixements com 

en valors. 

A continuació, adjunto un vídeo d’uns 3 minuts que he pogut trobar a la xarxa, i que dóna a 

entendre la situació amb la que es troba aquest centre amb l’objectiu de que es puguin 

comprendre els esforços que han de fer els educadors per poder millorar l’actual nivell que hi 

ha i que és relativament baix
1
. 

                                                           
1 Acción, A. e. (24 de Febrer de 2015). Youtube. Recuperat el 10 de Gener de 2015, de 

https://www.youtube.com/watch?v=AZ79K8R4Bfg  

https://www.youtube.com/watch?v=AZ79K8R4Bfg
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CEIP RAFAL NOU 
El CEIP Rafal Nou és un centre ubicat en un barri de classe obrera del mateix nom, 

delimitat pels barris de Son Ferriol, El Vivero, Es Rafal Vell i l’Estadi Balear, a Palma. Es 

tracta d’un centre on es té molt present el concepte de biblioteca escolar. Sense arribar al 

nivell d’altres institucions en quan organització i implicació, com és el cas del Mata de Jonc, 

he de dir que vaig quedar bastant satisfet de comprovar com, en línies generals, la tasca que 

realitzen les responsables d’aquest espai i el temps que hi dediquen al seu funcionament 

resulten molt productius. Aquestes responsables, les quals em van atendre molt amablement, 

són dues mestres: Assumpta Mascaró, mestra jubilada que voluntàriament dedica una part 

del seu temps a encarregar-se de la biblioteca, i Margalida Pons, mestra de Religió, 

assignatura que per llei es dediquen poques hores, permetent a la responsable dedicar-se a 

aquest projecte. Ambdues responsables tenen el títol d’expertes universitàries en 

"Organització, Gestió i Dinamització de Biblioteques Escolars". A més, han assistit  a 

diferents jornades de biblioteques escolars, a Catalunya, Salamanca i Mallorca d'ençà que el 

2007 van inaugurar la nova biblioteca escolar. Aquesta va ser fruit del premi estatal al 

projecte que presentaren al Concurso Nacional de ideas para la mejora e innovación de las 

bibliotecas escolares para el año 2005. El premi va ser de 29.500 € i representà una millora 

extraordinària per la biblioteca i una gran motivació per part de tota la comunitat educativa. 

Centre 

Es tracta d’un centre gran, que compta amb 450 alumnes i 33 mestres. Les modalitats 

formatives que hi trobem són Infantil i Primària. Com s’ha dit, es troba situat en un barri de 

classe obrera, però la consciència i el sentit de responsabilitat de les famílies en relació al 

tema educatiu és alt. A més, el centre està adequadament condicionat perquè els alumnes 

puguin dur a terme amb èxit les seves obligacions, al mateix temps que gaudeixen dels serveis 

que l’escola ofereix. 

Context 

A l’entorn més immediat del centre trobem la biblioteca pública del Rafal Vell (inaugurada 

l’any 2007) amb la qual hi treballen conjuntament. Un cop a l’any (normalment intenten que 

coincideixi amb la setmana cultural) cada curs realitza una sortida per tal de conèixer les 

seves infraestructures, amb visites guiades pel bibliotecari i on es porten a terme activitats 

com conta-contes. Personalment, trobo molt positiva la forma de transmetre la importància 

que té la biblioteca escolar per part dels docents, ja que es fa partint dels interessos dels 

alumnes, realitzant activitats lúdiques que desperten la seva curiositat. Gràcies a experiències 

positives com aquestes, els alumnes saben que tenen en la biblioteca escolar un lloc on poder 

aprendre divertint-se, i això resulta motivant per ells. 

En aquest sentit, m’agradaria explicar que la biblioteca pública del Rafal Vell és un edifici 

modern, que consta de 42 punts de lectura per a l’usuari, dels quals 20 estan situats a la 

secció Infantil-Juvenil. A més, compta amb un fons documental de més de 14 mil volums 

(Bibliopalma, 2012).  
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Ara bé, m’agradaria puntualitzar que aquest any, segons les responsables de la biblioteca de 

l’escola, no s’ha realitzat encara cap sortida, i només dos cursos de tot el centre tenen previst 

fer-hi una visita. Pel que m’han explicat, en alguns cursos estan desbordats, i s’han centrat en 

altres tasques més urgents. 

D’altra banda, com a recurs alternatiu també disposen de la biblioteca pública de Can 

Sales (de la qual ja se n’ha parlat anteriorment) i que els resulta de molta utilitat. Segons 

Assumpta Mascaró, el centre disposa d’un carnet que permet als docents treure d’aquesta 

biblioteca fins a 17 llibres i 5 dels recursos electrònics que tenen (com els DVD o els CD-

ROM). A més, quan sorgeix un llibre interessant o hi ha una gran demanda d’un exemplar 

concret, demanen un préstec que es concedeix sense cap tipus de problema. 

Particularment, crec que la idea de cooperar amb aquestes entitats que es troben al seu entorn 

és molt bona ja que, com hem anat explicant, les relacions entre les biblioteques ajuden (entre 

altres coses) a augmentar el nivell cultural dels usuaris perquè es disposa de materials més 

interessants. Tot i això, s’haurien d’incrementar el nombre de visites que es fan perquè 

amb només un cop a l’any els alumnes no poden assimilar la importància de treballar amb els 

recursos que els proporciona el seu entorn. Hem de tenir en compta que els nins són com 

esponges, però necessiten assolir automatismes. 

Biblioteca 

En el CEIP Rafal Nou disposen de biblioteca central (la qual es va reinaugurar el 5 d’octubre 

de 2007) situada a la planta baixa de l’edifici, tal i com estipulen els especialistes. A més, 

està molt ben condicionada, amb una zona per a la lectura, i una zona per audiovisuals, i 

fomenta un clima positiu per a treballar. Igualment, els prestatges que contenen els fons 

estan col·locats i senyalitzats per diferenciar els llibres de coneixement i els llibres de 

ficció. 

També hi ha biblioteques d’aula, que suposen una part molt important de l’educació a les 

aules, però que s’utilitzen en funció del criteri del mestre. Aquestes biblioteques tenen 

connexió amb la biblioteca central, de manera que no només es realitzen préstecs 

individuals sino també d’una biblioteca a una altra. En aquest sentit, na Margalida Pons em va 

explicar que la base de dades de tots els llibres que hi ha a l’escola es troba a l’ordinador 

de la biblioteca central, i que molts d’aquests fons no es poden treure de la biblioteca a la 

qual pertanyen, de manera que sempre se sàpiga on anar per a consultar-los. 

Per acabar, disposen de biblioteca de departament a Infantil però no està ben organitzada. 

Tot i això, si bé no tots els llibres estan catalogats, compten amb títols molt interessants. 

Instal·lacions 

Per una banda, la biblioteca central del centre es troba ubicada a la planta baixa, i això 

comporta una millor accessibilitat. No és molt gran (té una superfície d’uns 43 metres 

quadrats) però està ben senyalitzada i, com que també compten amb les biblioteques d’aula, 

que són considerades de vital importància, quan han de fer una activitat relacionada amb la 

lectura, es separen els grups quedant-se la meitat a l’aula, i l’altre meitat a la biblioteca 
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central. Podem dir, per tant, que té una bona base per obtenir bons resultats. Ara bé, un 

aspecte a millorar és el seu accés des de l’exterior. Personalment, crec que en una biblioteca 

escolar que es vol obrir a l’entorn s’ha de valorar de forma molt positiva que compti amb 

accés directe des de l’exterior, independentment de la resta de l’edifici. 

Aquesta biblioteca disposa de 25 llocs per a la lectura i un espai amb una televisió i un 

DVD per visualitzar pel·lícules o altres documents d’interès, però només compta amb un 

ordinador per ús del responsable. Tot i això, està condicionada de tal manera que convida a 

entrar-hi i treballar-hi ja que tot està decorat de forma molt atractiva, amb aparadors amb 

tasques recents dutes a terme amb els alumnes del centre, i amb cartells molt visuals amb les 

normes i el funcionament de la biblioteca. En definitiva, es realitza una feina molt important 

i que implica no només als docents, sino també als joves estudiants. 

 

        

              

D’altra banda, les biblioteques d’aula (d’uns 45 metres quadrats, aproximadament) també 

tenen un gran impacte visual. Hi ha un aparador central en el que els llibres es col·loquen 

de forma que veiem directament les seves portades, de manera que resulta atractiu pels 

alumnes. A més, la classe està envoltada per un conjunt de prestatges molt ben organitzats. 



38 
 

 

Col·lecció 

El nombre total d’ítems amb els que compta la biblioteca escolar del centre és de 8.695, però 

és important explicar que estem parlant del nombre total d’exemplars. És a dir, hi ha llibres, 

per exemple, dels quals es tenen varies còpies. En aquest sentit, si parlem del nombre total 

de títols hem de dir que hi ha 5.121 ítems. 

De la col·lecció de llibres, un 60% són de ficció per un 40% de coneixement. En aquest 

sentit, Assumpta Mascaró em va explicar que aquests percentatges, que com hem anat veient 

en els anteriors estudis també es decanten majoritàriament pels llibres de ficció, es deuen 

principalment al fet que quan es va inaugurar la biblioteca escolar l’any 2007, el pensament 

que es tenia estava enfocat a la promoció de la lectura més que del coneixement. Amb el pas 

del temps, en paraules de la responsable, se n’adonen que hi hauria d’haver hagut més 

igualtat. He de dir, que aquesta explicació em va fer pensar molt amb la mentalitat 

generalitzada que tenen els responsables de les institucions sobre la importància de la lectura. 

Com ja s’ha explicat sobradament, la lectura fa una funció molt enriquidora en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge dels nins, però no és suficient amb això. Potser s’hauria de 

conscienciar més al personal docent sobre la realitat que ens envolta avui en dia, i que rau 

en aprendre a seleccionar la informació més vàlida en cada tasca que es duu a terme (sigui 

obligatòria o per entreteniment) per a convertir-nos (tan mestres com alumnes) en persones 

millor preparades per a la societat. 

D’altra banda, també disposen de suports com el CD-ROM i el DVD, a més d’una pissarra 

digital per a poder realitzar tasques o per a projectar imatges interessants. De totes maneres, 

la biblioteca no disposa de canó de projecció per a la pissarra, però utilitzen les que es 

troben a les aules. Com s’ha comentat, tampoc disposen d’ordinadors més que el que 

utilitza el responsable i, tot i que a les aules compten amb ordinadors personalitzats que poden 

portar a la biblioteca, no són accessibles per a tothom i, per tant, la biblioteca no ofereix 

aquest servei a tots els usuaris. Sí que treballen amb un catàleg automatitzat (Abbies) i amb 

lectors de codi de barres. 

Equip de treball 

Com s’ha explicat, les responsables directes de la biblioteca són una mestra de Religió, 

Margalida Pons, que també fa les funcions de coordinadora de la biblioteca, i Assumpta 

Mascaró, mestra jubilada que ajuda amb les tasques de funcionament d’aquest espai. Les dues 

porten encarregant-se d’aquesta feina 11 anys i hi dediquen 5 hores setmanals obligatòries, 



39 
 

un dia a la setmana, tot i que també, per acumulació de feina realitzen hores extra. En aquest 

sentit, potser seria recomanable augmentar el nombre d’hores però distribuint-les en més 

d’un dia a la setmana. D’aquesta manera hi hauria més continuïtat i s’aprofitaria millor el 

temps. 

A més, com bé m’han explicat, també hi ha una Comissió de Biblioteca que té un 

protagonisme molt important. Aquesta comissió concerta una reunió cada mes on s’exposen 

idees interessants per tal d’innovar i promocionar la biblioteca. Està formada per sis 

mestres, un per cada cicle, incloent Infantil, de manera que tot el que es tracta a la comissió 

(que és la que realment pot decidir sobre assumptes importants) es pugui transmetre als 

coordinadors de cicle quan es realitzen les reunions pertinents, i així atendre les necessitats 

de tots. 

Els alumnes i les famílies també contribueixen de manera activa a ajudar en el 

manteniment d’aquest espai. Per una part, actualment hi ha quatre alumnes voluntaris de 3r 

cicle, elegits en hores de tutoria que s’ofereixen a complementar la tasca de les responsables. 

Aquests realitzen una funció d’ordenar els fons, normalment els divendres de 14 a 15 hores. 

D’altra banda, els pares ajuden a adobar els llibres més antics, a netejar-los i plastificar-los, i 

a promoure l’intercanvi de llibres en la fira anual que es realitza al mateix centre durant la 

setmana del dia de Sant Jordi. 

Per contra, hem de dir que no hi ha un bibliotecari, és a dir una persona que en hores 

lectives i el temps del pati estigui a la biblioteca ja sigui per catalogar, fer servei de préstec o 

com a guia per resoldre dubtes dels usuaris. És per això, que els alumnes només poden 

accedir a ella amb el permís d’un docent, per evitar la pèrdua de material. Penso 

sincerament que és un aspecte força negatiu aquest, ja que els alumnes depenen d’altres per 

poder consultar un llibre, i potser hi ha moments en que no hi poden acudir per aquest motiu. 

Seria una bona idea, per tant, o bé alliberar d’hores lectives a alguns mestres, o organitzar-

se per torns perquè, per exemple, els mestres d’especialitats, que tenen més hores lliures, 

poguessin donar un servei permanent a la biblioteca. 

Gestió i projectes 

El pressupost anual amb el que compten al centre per dedicar-lo a la biblioteca escolar és de 

750 euros, aproximadament. Tot i això, segons les responsables és el primer any que aquest 

pressupost és fixa, i els altres anys, d’ençà a les retallades que s’han fet, es veien obligades a 

demanar capital per fons o per manteniment. 

L’obertura en horari lectiu de la biblioteca és de dilluns a divendres de 9 a 15 hores però, 

com hem explicat, els alumnes que hi vulguin acudir necessiten el permís dels docents. En 

horari no lectiu està oberta els divendres de 14 a 15 hores, amb servei. És a dir, un mestre 

es queda a la biblioteca durant aquesta hora per atendre els usuaris. Personalment, em sembla 

escassa una única hora a la setmana per utilitzar la biblioteca, ja que és impossible que tan els 

alumnes com la resta de la comunitat escolar en puguin fer ús de manera freqüent i, per tant, 

que es tingui en compta com un recurs de fàcil accés amb el que treballar. 
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Compten amb un pla anual de biblioteca establert a la PGA, i el centre participa en 

projectes d’innovació i millora a través del grup Biblioteques Escolars en Acció, una 

organització formada per una sèrie de centres, entre els quals trobem també el Mata de Jonc, 

que es reuneixen un cop cada mes per aportar idees, elaborar activitats i donar a conèixer les 

tasques que es duen a terme a la biblioteca escolar de cada centre. 

Per acabar, es realitza una memòria avaluativa cada final de curs per conèixer el progrés de 

la biblioteca escolar. Sincerament, penso que no és suficient ja que durant el curs escolar 

aquest espai pot passar per diferents situacions complicades que necessitin ser resoltes amb 

rapidesa i, per tant, seria recomanable que aquestes reunions fossin trimestrals per obtenir una 

avaluació més freqüent. De totes maneres, com s’ha anat explicant, en el seguiment continu 

que duen a terme tots els responsables implicats, l’avaluació també es té en consideració. 

Serveis generals 

El CEIP Rafal Nou ofereix una amplia gama de serveis. Per començar, no tot són llibres el 

que es pot consultar a la biblioteca escolar sino que també disposen d’altres materials 

impresos com revistes com Tiroliro, que es poden llegir com un còmic i que està fet per 

experts en educació i pedagogia, o Reporter Doc, una revista que té un format similar a la 

revista Muy Interesante.  El problema, segons les responsables, és que potser hauran de deixar 

de comprar-les ja que valen més diners dels que actualment es poden permetre gastar.  

D’altra banda, tot i que no disposen d’ordinadors, sí que hi ha accés a Internet, així com a 

recursos audiovisuals com el DVD, tot i que no és molt demandat ja que els alumnes 

prefereixen utilitzar l’ordinador per visualitzar vídeos. 

També es fan préstecs interbibliotecaris, apart dels individuals i els d’aula, principalment 

amb la biblioteca pública de Binissalem, una de les millors considerades a Balears, i amb 

altres biblioteques escolars que formen part de l’esmentat grup Biblioteques Escolars en 

Acció. Igualment, obtenen documents d’altres biblioteques com Can Sales, com ja hem 

comentat, i a la biblioteca central de l’escola es poden fer fotocòpies. 

Serveis d’informació 

Els serveis d’informació que s’ofereixen des del centre també són molt variats. Per 

començar, tenen El diari de l’escola, un diari mensual catalogat amb les principals notícies i 

esdeveniments del centre. Tot i això, d’ençà que es va publicar el primer nombre ha anat 

perdent interès any rere any i, segons les responsables, s’estan plantejant deixar de publicar-

lo.  

A més, gràcies al programa Abbies que incorpora un apartat que es diu descriptors,  poden 

catalogar els llibres segons la temàtica que tracta. Per exemple, si un usuari demana que 

vol un llibre que tracti sobre la mort, els descriptors permeten trobar tots aquells llibres que 

parlen sobre el tema. Personalment, hem sembla un bon recurs ja que, principalment els 

alumnes, no coneixen molts dels fons que arriben, i és més fàcil per ells adreçar-se a una 

temàtica concreta que els interessi (com amor, aventures, fantasia, etc.) que no haver 

d’escollir un llibre pel seu títol sense saber exactament de què tracta i si els agradarà. 
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També disposen de sumaris de revistes dels temes que més interessen als alumnes, extrets de 

les revistes de les quals hem parlat anteriorment (Tiroliro, Reporter Doc.), així com d’un racó 

de novetats que es troba a la biblioteca central. 

Igualment, compten amb la pàgina web oficial del centre, la qual està actualitzada, i on 

trobem un apartat dedicat a la biblioteca, però encara no s’ha posat en marxa ja que no 

saben exactament com enfocar-ho, i no tenen temps per pensar-ho, cosa que s’hauria de 

plantejar. Com ja hem dit, com més es promocioni i més oberta a l’entorn estigui la 

biblioteca, més possibilitats hi haurà de que la comunitat escolar en faci ús i que inclús 

s’impliqui directament en el seu funcionament. En aquest sentit, els recursos que ofereix la 

xarxa són molt engrescadors i es pot fomentar la curiositat de la gent. 

De la mateixa manera, he trobat a faltar la recopilació i selecció de recursos d’Internet ja 

que actualment, com a biblioteca escolar, s’hauria de comptar amb la utilització de les 

tecnologies de la informació, ja que si se’n fa un bon ús, també són fonts d’aprenentatge. 

Programa d’activitats 

Com ja s’ha explicat, en el CEIP Rafal Nou la majoria d’activitats que es realitzen estan 

enfocades al foment de la lectura. En aquest sentit, una de les activitats fixes que realitzen i 

que em van cridar l’atenció consisteix en proporcionar una maleta a cada aula que conté 

varis ítems (llibres, DVD, etc.). Cada divendres, un alumne és seleccionat per quedar-se amb 

aquesta maleta durant tota la setmana per explorar-ne el seu contingut. He de dir que em va 

semblar una idea molt innovadora, ja que no només es realitza de forma quotidiana (amb els 

avantatges que ja s’ha explicat sobradament que aporta) sino que l’alumne es converteix en 

protagonista i resulta motivant. A més, d’aquesta forma també s’implica al docent, que 

s’encarrega de forma directa de cercar els fons adequats i, de passada, ajuda a mantenir una 

certa organització a la biblioteca. 

D’altra banda, tan els alumnes com els mestres reben formació en l’ús de la informació i les 

fonts i, a més, els primers també reben formació en l’ús de les TIC, però des de les aules. 

Conclusió 

Per acabar, m’agradaria dir que la biblioteca escolar del CEIP Rafal Nou m’ha causat una 

molt bona impressió. Tenen una gestió sòlida, amb molta gent de tota la comunitat escolar 

implicada, fet que li proporciona una gran estabilitat. A més, hi ha un treball de fons de 

molta dedicació per part de les responsables, i gràcies a la formació que tenen i a les ganes 

d’aprendre i d’innovar que demostren la biblioteca s’ha vist beneficiada fins el punt que està 

considerada per part de tots els docents com un dels punts clau en el procés 

d’ensenyament-aprenentatge dels alumnes. Ara bé, si hagués de remarcar un aspecte a 

millorar aquest seria principalment l’absència d’un bibliotecari ja que, com s’ha explicat, es 

condiciona l’accés als nins i, a més, la figura del bibliotecari aportaria més dinamisme i 

estalviaria temps a les responsables per dedicar-se a altres assumptes relacionats amb la 

biblioteca escolar (com el tema de la pàgina web). A més, els recursos dels que disposen són 
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escassos però tot i així, amb aquesta projecció i l’entrega que es posa, de ben segur que es 

convertirà amb una biblioteca escolar model. 

LLAÜT 
L’escola Llaüt és un centre concertat el qual fonamenta el seu projecte educatiu en la 

inspiració cristiana, promogut per famílies amb aquest mateix ideal. És un centre de l’Opus 

Dei, i segueix un model d’educació separat per sexes. Es troba ubicat al Parc Bit, prop de la 

Universitat de les Illes Balears i allunyat de la ciutat, fet que provoca que les famílies 

provinguin d’entorns diferents. En aquest sentit, el responsable de la biblioteca escolar, 

Llorenç Ramis, mestre amb una formació paral·lela a través de llibres que tracten el tema 

lector dels més joves com La buena y la mala educación, de Inger Enkvist, o Lectures 

adolescents, de Teresa Colomer, em va comentar que això ha suposat que la biblioteca 

escolar estigui enfocada exclusivament als alumnes, degut a la manca de connexió que 

tenen les famílies amb aquest espai. Tot i això, segons Ramis, la implicació de les famílies 

per elaborar un projecte de biblioteca òptim, és alta. 

Centre 

Com hem dit, Llaüt és un centre concertat ubicat al Parc Bit, que compta amb 300 alumnes i 

25 docents. Les modalitats formatives que hi trobem són Infantil, Primària, ESO i 

Batxiller. Es tracta d’un centre gran, amb un equipament molt ben adequat perquè els 

alumnes puguin desenvolupar-se correctament. 

Context 

Com s’ha dit, l’entorn de l’escola es troba aïllat del nucli urbà i, per tant, no disposa de tots 

els recursos que aquest ofereix. Així doncs, no hi ha cap biblioteca pública a la zona amb la 

que puguin treballar, i des del centre tampoc es fomenta l’ús d’altres biblioteques amb un cert 

reconeixement perquè els alumnes les tinguin presents. Personalment trobo que, tot i que és 

comprensible que la ubicació del centre no doni gaire marge de maniobra, seria recomanable 

establir una relació amb alguna de les moltes biblioteques públiques que es troben a la 

ciutat ja que, avui en dia, és especialment necessària aquesta col·laboració per intentar sumar 

recursos i millorar els serveis. En aquest sentit, com apunten Mañà i Baró (2005), “els 

avantatges d’aquesta cooperació estan suficientment provats en altres àmbits bibliotecaris, 

com en el cas de les universitàries, que han sabut trobar sistemes per superar els 

inconvenients”. 

D’altra banda, és important senyalar que hi ha una altra escola a la zona, el centre concertat 

Aixa, però tampoc hi tenen cap relació. Podem dir, per tant, que es tracta d’un centre 

conservador en aquest sentit, on no hi ha gaire interès en mantenir el contacte amb aquelles 

entitats que tinguin objectius comuns als seus, i que fruit de la col·laboració es facin 

aportacions que beneficiïn a l’educació. Per consegüent, crec que això és un aspecte 

important a millorar. 
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Biblioteca 

Per començar, hi ha una biblioteca central que porta vuit anys en funcionament. Està 

ubicada en un dels edificis que conformen el centre i, en aquest sentit, he de dir que vam 

haver de caminar una estona fins arribar a la biblioteca, degut a la seva extensió. Per evitar 

això, si els recursos econòmics ho permeten, recomanaria personalment habilitar un altre 

espai de biblioteca, més petit, en un altre edifici, de manera que no suposés un gran 

desplaçament pels seus usuaris, i que mantingués una connexió amb la biblioteca central.  

A més, no disposen de molts prestatges amb llibres i documents, cosa que em va 

sorprendre negativament tenint en consideració que es tracta d’una biblioteca escolar que 

porta anys oberta. A més, el principal servei que ofereix qualsevol tipus de biblioteca i on 

radica la seva essència és en l’àmplia varietat de recursos lectors que té per compartir. 

D’altra banda, també hi ha biblioteques d’aula, que funcionen amb fons proposats pels 

alumnes i pels docents, i també amb els que els proporciona la biblioteca central. Igualment, 

disposen de biblioteques en els departaments, però estan enfocades principalment als 

professors de Secundària i Batxiller. 

Instal·lacions 

La biblioteca central no és molt gran. Té una extensió d’uns 50 metres quadrats i compta 

amb 20 llocs de lectura i només dos ordinadors per ús del responsable. A més, no 

disposen d’altres recursos tecnològics (com lectors electrònics o DVD), essent aquest un 

aspecte a millorar per tal de condicionar la biblioteca a la realitat actual. 

De la mateixa manera, he de dir que quan hi vaig entrar no em va donar la impressió d’un 

espai que convidi a entrar-hi i a treballar-hi. En aquest sentit, sembla que estigui pensada 

únicament pels alumnes de Secundària i Batxiller i, tot i així, per aquests estudiants pot 

resultar un espai poc motivant on acudir, ja que pràcticament no està decorada pensant amb 

els alumnes amb l’objectiu de projectar la sensació d’un espai màgic i càlid, sino més bé el 

contrari. Dóna la sensació d’un lloc trist, on no sembla que es fomenti la lectura, i sense 

entusiasme. En definitiva, sembla una aula més del centre, on es pot anar a consultar llibres i 

aquests, precisament i com hem dit, escassegen. 

 

D’altra banda, m’agradaria valorar positivament la feina que es fa a les biblioteques 

d’aula. Segon Ramis, la major implicació en les biblioteques d’aula es pot deure a la major 

responsabilitat que té el docent i, a més, amb les biblioteques d’aula poden treballar de 
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forma més directa amb els alumnes. Es troben ubicades a la part posterior de la classe i, pel 

que vaig comprovar, no només disposen de llibres de lectura, sino que hi depositen les 

tasques importants com a material de consulta. Malgrat tot, he de dir que els prestatges no 

em semblen els adequats i, de fet, els llibres es troben dins els armaris d’aquests no són 

visibles a cop d’ull. En aquest sentit, penso que qualsevol biblioteca ha de mostrar els 

recursos que ofereix i, en el cas dels més joves, encara més, perquè estan en un procés de 

descobriment constant. D’aquesta manera, a través d’un títol suggerent o d’una portada 

cridanera, es pot captar l’atenció del nin. Ara bé, segons el responsable de la biblioteca, 

l’AMPA ajudarà per millorar les instal·lacions però per ara, amb el pressupost que tenen, 

s’han de conformar amb aquests prestatges.  

 

      

Col·lecció 

El nombre d’ítems amb els que compta Llaüt no són gaires, com s’ha explicat anteriorment, 

essent de 400 en total. Segons la meva opinió, en una institució com Llaüt, que ofereix 

gairebé totes les modalitats formatives existents, s’hauria de disposar de més recursos per a 

complementar la tasca tan dels alumnes com dels docents. En aquest sentit, es pot interpretar 

que des del centre donen una major importància a les TIC, focalitzant l’aprenentatge dels 

més joves en aquests mitjans. Tot i això, és sorprenent que, tractant-se d’un centre concertat, 

els quals disposen de més capital que els públics, no hagin invertit suficientment en 

proporcionar i promoure un espai que, com bé hem anat repetint, realitza una funció 

educativa vital, fomentant l’hàbit lector i la correcta utilització de la informació per adquirir 

coneixements i per entretenir-se. 

D’aquests ítems, el 60% dels llibres que hi ha són de ficció, per un 40% de coneixement. 

Com veiem, es segueix la mateixa línia que en els anteriors centres, deixant més al marge el 

coneixement. Personalment, com he anat dient penso que no són les proporcions adequades i, 

de fet, pel que he pogut investigar, les recomanacions dels experts són que aquests 

percentatges siguin a favor dels llibres de coneixement. Com afirma Mònica Baró, “el 

coneixement és, en realitat, una porta oberta al món i a les realitzacions humanes i, per tant, 

un element de culturització inqüestionable que, a més, pot contribuir a la consolidació de 
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l’hàbit lector en aquells nins i joves que no es senten atrets pels llibres de ficció i que, en 

canvi, senten més curiositat pel món que els envolta” (1998). 

D’altra banda, el centre disposa d’un catàleg automatitzat: la plataforma online Goodread, 

que permet als usuaris donar-se d’alta i seleccionar llibres del catàleg de la pròpia pàgina per 

crear els seus propis “prestatges digitals” en el seu perfil i llistes de lectures. Ara bé, no 

porten un control dels préstecs que es fan en mà, cosa fonamental a tenir en compta per 

evitar robatoris i pèrdues. 

Equip de treball 

Llevat d’en Llorenç Ramis, no hi ha cap altre responsable de la biblioteca, cosa que em va 

sorprendre. No obstant, és molt complicat dur endavant un projecte de biblioteca si no hi ha 

més personal involucrat, ja que tota la tasca es concentra en una sola persona, i és impossible 

que aquesta pugui dur a terme tota la feina que exigeix el seu correcte funcionament. Hi ha, 

per tant, una manca d’interès general. És cert que hi ha un becari, un mestre substitut que 

realitza les tasques de reforç i orientació dels alumnes, que dedica dues hores setmanals a 

fer les funcions de bibliotecari, però no té cap formació complementària i, a més, he de dir 

que em semblen poques hores de dedicació. Tampoc hi ha cap Comissió de Biblioteca 

formada i, per tant, no es realitzen reunions amb tota la comunitat educativa que inspirin la 

realització d’activitats innovadores i on es pugui consensuar la selecció dels recursos. 

En canvi, he de dir que sí compten amb altres recolzaments, personificats sobretot en les 

famílies, que contribueixen fonamentalment amb fons. Tot i això, aquesta contribució es 

realitza de forma aleatòria, és a dir, no hi ha cap compromís real per part de les famílies, 

sino més bé actes de voluntat puntuals. Igualment, i com hem explicat, l’AMPA ajuda amb 

capital econòmic i amb fons per tal de satisfer les necessitats dels alumnes i dels mestres 

però, per ara, no es veuen reflectits els resultats. 

Gestió i projectes 

Per començar, l’obertura de la biblioteca escolar en horari lectiu és de dilluns a divendres 

de 14 a 15 hores, incloent els patis. És a dir, està disponible unes vuit hores setmanals, ja 

que en horari no lectiu no romandre oberta. Segons la meva opinió, són molt poques hores 

ja que aquest fet, juntament amb la seva ubicació, la converteixen en un espai de difícil 

accés. A més, des del centre no es dóna l’oportunitat d’acudir-hi en altres moments que no 

siguin les hores que els alumnes són a la classe amb els mestres. 

Igualment, és important dir que la biblioteca escolar del centre no disposa d’un pressupost 

fixa dedicat a adquisicions, sino que s’inverteix allò que en cada moment el responsable de la 

biblioteca, en aquest cas Llorenç Ramis, estima oportú. Personalment, em sembla un aspecte 

negatiu aquest, ja que més important que la quantitat que es gasta és la necessitat de tenir 

clares les idees en les que es vol invertir aquest pressupost. En aquest sentit, s’hauria de 

treballar perquè l’assignació a la biblioteca escolar no fos només per un any. Per això és tan 

important un Projecte de Biblioteca Escolar, ja que estableix les bases perquè el seu 

funcionament no sigui esporàdic. Des del centre s’hauria de convèncer a la comunitat 
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educativa de que l’assignació de pressupost tindrà beneficis a curt, mig i llarg termini i la 

millor manera de fer-ho és a través d’un Projecte de Biblioteca Escolar (Rueda 1998, 117). 

Un projecte de biblioteca que, sigui dit de passada, el centre Llaüt no té previst en el seu 

projecte de centre. 

Per acabar, sí que hi ha hagut una certa implicació per innovar i millorar el funcionament 

d’aquest espai, a través de l’oferiment de cursos de formació als docents, així com la 

invitació al centre d’escriptors importants i d’activitats relacionades amb la lectura com 

conta-contes, però tampoc es realitza una avaluació periòdica per conèixer l’abast del seu 

èxit i, per conseqüent, no es poden millorar aquells aspectes que ho necessiten. 

Serveis generals 

Els serveis que s’ofereixen des de la biblioteca escolar del centre són bastant pobres. Més 

enllà dels serveis de préstec individual, que a més, com hem dit, no s’ha establert cap control, 

i d’aula, no aporta més recursos per complementar el treball d’alumnes i docents. Així doncs, 

no es realitzen préstecs interbibliotecaris ni tampoc es té relació amb cap biblioteca 

municipal ni escolar. A més, cosa que em va cridar l’atenció, no disposen d’accés a Internet, 

el que impossibilita poder desplaçar-se a la biblioteca per treballar amb l’ordinador personal i 

fer-ne ús.  

Tot i això, Ramis em va explicar que en quatre de les aules del centre (5è i 6è de Primària i 

1er i 2on d’ESO) cada alumne disposa d’un IPAD personalitzat, on hi ha llibres 

seleccionats pel centre de diferents biblioteques digitals però, en paraules del propi 

responsable, es tracta d’un projecte que tot just acaba de posar-se en marxa, i és tanta la 

necessitat formativa que implica que no donen abast. 

Serveis d’informació 

La biblioteca escolar de Llaüt disposa de varis serveis d’informació però alguns d’aquests 

no s’ofereixen de manera correcta en benefici de tota la comunitat educativa. 

Per començar, compten amb la pàgina web oficial del centre, ben estructurada i actualitzada, 

que explica molt bé la tasca que realitzen els docents i els alumnes a les aules, si bé hem de 

dir que no trobem cap recurs dedicat a la biblioteca escolar. També treballen amb una altra 

pàgina web que es diu Llegir, veure i aprendre on es poden editar els nous llibres de ficció 

que van sortint per tal que els usuaris sàpiguen els recursos més recents que es troben a la 

biblioteca del centre. Igualment, realitzen una recopilació i selecció de recursos d’Internet, 

però aquests van dirigits principalment als docents, i no estan catalogats com a documents 

de consulta. A més, disposen d’alguns sumaris d’exemplars de revistes com National 

Geographic, però no estan ordenades ni catalogades. 

Podem dir, en definitiva, que encara hi ha feina a fer per tal d’establir un servei d’informació 

de qualitat per permetre que els usuaris extreguin uns conceptes clars. En aquest sentit, 

proporcionar un bon accés a la informació és avui en dia una finalitat bàsica de la biblioteca 

escolar. 
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Programa d’activitats 

Com a la majoria dels centres, Llaüt dedica la major part de les activitats a la promoció de la 

lectura. En aquest sentit, una d’aquestes activitats que em va explicar Llorenç Ramis i que 

em va semblar força interessant és la que es fa durant la setmana del Dia del Llibre. Realitzen 

actes en el poliesportiu del centre amb Infantil i Primària on s’expliquen contes, es realitzen 

activitats lúdiques com teatres i venen escriptors infantils a explicar algunes obres que han 

estat ben considerades pels experts en pedagogia. Malgrat tot, he de dir que no em sembla 

prou amb un cop a l’any, i he trobat a faltar la realització de més activitats com sortides 

periòdiques amb els alumnes per veure el funcionament d’una biblioteca municipal, de 

manera que es pugui crear una consciència lectora en els nins. 

D’altra banda, també es forma en l’ús de la informació i les fonts, i en l’ús de les TIC. Per 

l’ús de les TIC, hem de dir que hi ha una assignatura on treballen amb els ordinadors que 

tenen disponibles a la Sala d’Informàtica, i també, com hem dit, amb els IPAD. A més, s’ha 

iniciat un projecte que es diu Conecta 2.0 on es fan uns qüestionaris als alumnes sobre el seu 

passat, les xarxes socials i altres informacions d’interès i, a partir d’això, es determinen les 

necessitats educatives que aquests tenen de manera que podem afirmar també, que hi ha una 

relació entre el Projecte de Lectura i Escriptura i el de TIC. 

Conclusió 

Per acabar, m’agradaria dir que no he percebut que en aquest centre hi hagi una gran 

implicació en el tema de la biblioteca escolar. Des de les infraestructures fins al seu 

condicionament necessita millorar de manera ostensible per arribar als paràmetres que 

pregonen tots els experts. És cert que la ubicació no acompanya a mantenir una relació més 

estreta amb altres biblioteques públiques o escolars, i que degut a això no poden integrar a 

tota la comunitat educativa, però tenint en compta els recursos dels que disposa (que són més 

que els que té un centre públic com podria ser el CEIP Rafal Nou) m’ha sorprès negativament 

haver comprovat aquesta manca d’idees i el conseqüent abandonament de la biblioteca 

escolar, on només una persona dels 25 docents que hi ha en nòmina, ha pres una certa 

responsabilitat. 

COL·LEGI LLUIS VIVES 
El Col·legi Lluis Vives és un centre privat, dividit en dos edificis situats en el centre de 

Palma que, al llarg dels seus més de 50 anys d’història sempre ha tingut en consideració la 

biblioteca escolar. De fet, des del centre es fomenta constantment l’animació de la lectura, i 

es realitzen activitats lúdiques amb freqüència enfocades a promocionar aquest espai. A més, 

compta amb més recursos que altres centres d’àmbit públic o concertat, com els que hem anat 

veient, degut a que està finançat directament per les famílies, amb preus considerables. 

Les responsables de la biblioteca escolar són Dolors Bonet i Elisa Fiol. La primera és 

titulada en Pedagogia, porta des de l’any 2008 com encarregada i està molt implicada en 

l’adequat manteniment d’aquest espai. No té cap formació complementària però, segons ella, 

l’antiga responsable va realitzar diferents cursos de Gestió i Organització de Biblioteques 

Escolars i li va transmetre els seus coneixements.  
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Per la seva part, Fiol és una mestra de Primària que tot just aquest any ha començat a 

treballar de manera directa a la biblioteca escolar. Tampoc té cap formació en 

biblioteconomia o similars però dedica moltes hores a que aquest espai sigui tingut en compta 

per tota la comunitat educativa.  

Tot i això, segons em va explicar Bonet, amb la que em vaig poder entrevistar, des de fa dos 

anys, i tot i que elles dues són les que tenen una major incidència en el funcionament de la 

biblioteca, duen a terme un projecte que van posar en marxa i que involucrava a tots els 

docents dels diferents nivells a un compromís en la seva gestió. 

Podem dir, per tant, que es tracta d’un centre amb la voluntat d’integrar la biblioteca escolar 

a tots els nivells educatius, amb l’objectiu d’aprendre una sèrie de valors i de coneixements 

que ajudin a mantenir viu un espai importantíssim per a l’educació. 

Centre 

El Col·legi Lluis Vives compta aproximadament amb 1.400 alumnes i amb entre 100 i 120 

professors. La classe social de les famílies és mitjana-alta, amb recursos econòmics elevats.  

El centre ofereix als seus alumnes i a les seves famílies un ensenyament de qualitat en tots els 

nivells educatius: Educació Infantil (1r i 2n cicle), Educació Primària, ESO, Batxillerat 

(amb totes les modalitats), Cicles Formatius de Grau Mitjà (Cures Auxiliars 

d’Infermeria) i Superior (Educació Infantil i Imatge pel Diagnòstic). A més, disposen 

d’una àmplia oferta d’activitats extraescolars perquè els alumnes gaudeixin d’activitats 

lúdiques. 

Context 

Per començar, hem de dir que degut a la ubicació cèntrica de la institució, la quantitat de 

recursos dels que disposen són molt variats. Tot i així, des del centre es treballa 

principalment amb les biblioteques municipals de Can Sales i Ramón Llull.  

La Biblioteca Municipal Ramón Llull forma part del conjunt arquitectònic integrat per l’IES 

Ramón Llull, l’IES Joan Alcover, l’Escola Superior de Disseny i l’antiga escola de Comerç. 

El fons de la biblioteca és de caràcter general i, a més, disposa d’una secció especialitzada 

en literatura juvenil i còmics. Acull també el fons especialitzat en art provinent de la 

Biblioteca del Casal Solleric. Té més de 100 punts de lectura (Bibliopalma, 2013). 

Igualment, els alumnes de Batxiller realitzen visites a les biblioteques que es troben a la 

Universitat de les Illes Balears, i des del centre es convida a aquests alumnes (sobretot als de 

segon curs) a fer-ne ús no només pel ventall de recursos que tenen disponibles adequats al seu 

nivell, sino també per tal de familiaritzar-se amb un espai que utilitzaran gairebé de manera 

diària si decideixen estudiar una carrera universitària. A més, m’agradaria afegir personalment 

que em sembla una forma molt adequada de fomentar unes expectatives de continuïtat en la 

formació de tots els estudiants, de manera que també puguin comprovar els avantatges que 

ofereix la universitat. 
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D’altra banda, no compten amb altres recursos del seu entorn, exceptuant un cop a l’any 

que s’assisteix amb els alumnes a la Fira del Llibre que s’organitza ben a prop del centre, a la 

Rambla. 

Per concloure, podem dir que es tracta d’una institució on la biblioteca escolar està 

completament integrada en la vida quotidiana de la comunitat educativa, amb una gran 

consideració per les entitats del seu entorn que, gràcies a la cooperació conjunta, poden 

contribuir a fomentar inquietuds culturals en els més joves i, en definitiva, a promoure 

l’autoaprenentatge. 

Biblioteca 

El Col·legi Lluis Vives compta amb una biblioteca central ubicada en el tercer pis de 

l’edifici principal del centre. Com s’ha anat comentant anteriorment, no és una ubicació 

idònia que faciliti el seu accés, si bé la infraestructura del centre no permet situar-la en un lloc 

més òptim. Porta quinze anys en funcionament i trobem una gran quantitat de prestatges, 

cada un senyalitzat segons els tipus de documents que s’ofereixen (revistes, llibres, materials 

audiovisuals, etc.). A més, en el mateix local s’han habilitat unes cambres exclusives que 

anomenen “seminaris”, on tan els alumnes com els docents poden treballar aïllats del 

soroll exterior, copiant el model d’algunes biblioteques municipals reconegudes. En aquest 

sentit, he de dir que em va semblar una idea molt original ja que és una manera innovadora 

de fomentar la seva utilització diària, conscienciant a la comunitat educativa de que allà no 

només tenen un espai per a la lectura, sino per a realitzar les seves obligacions i documentar-

se. 

A més, els alumnes d’Infantil i Primària disposen de biblioteques d’aula ben organitzades 

situades a la part posterior de la classe. Els fons es troben separats segons l’idioma (català, 

castellà i anglès), per la qual cosa veiem que es dóna força importància a totes les llengües 

que es treballen. Tot i així, vaig trobar (com em va passar amb el centre concertat Llaüt) que 

els prestatges no eren del tot adequats, ja que alguns dels llibres es trobaven arxivats dins un 

calaix i no eren visibles a cop d’ull. 

També hi ha biblioteques en els departaments de Llengües i Ciències però estan pensades 

pels professors de Secundària, i no és accessible pels estudiants. 

Per acabar, i aportant un punt diferencial respecte als centres escolars que s’han vist fins ara, 

disposen d’una biblioteca exclusivament d’anglès al primer pis inaugurada aquest curs 

2015/2016, condicionada com a tal i enfocada als alumnes d’Infantil i el primer cicle de 

Primària. En aquesta biblioteca es realitzen activitats relacionades amb la lectura i 

l’escriptura en anglès, promovent d’aquesta manera i ja des d’edats primerenques la 

importància d’aprendre idiomes per tal de formar a persones més preparades de cara al futur. 

Instal·lacions 

La biblioteca central és força gran. Té una extensió d’uns 100 metres quadrats i està molt 

ben decorada, de manera que genera un bon clima per a la feina diària. A més, disposa de dos 
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cartells amb la CDU (Classificació Decimal Universal) pels alumnes d’Infantil i Primària i 

pels alumnes dels nivells superiors. 

 

Igualment, disposa de 48 llocs per a la lectura, la consulta de premsa o revistes, la recerca 

d’informació, així com per a l’estudi i el treball a classe. D’aquests 48 llocs, 12 pertanyen 

als dos seminaris: el primer, S-1, es dedica principalment a les classes de lecto-escriptura i 

el segon, S-2, conegut com PIU (Punt d’Informació Universitària), es destina a la consulta 

d’informació universitària. La biblioteca compta, a més, amb dues places més pels 

ordinadors dels alumnes tot i que, encara que ofereix més ordinadors en comparació amb la 

resta de centres que s’han estudiat, personalment ho trobo un aspecte a millorar, sobretot 

tenint present la quantitat de modalitats educatives existents i que precisen d’aquests aparells 

per a treballar. 

   

    

D’altra banda, les biblioteques d’aula són una mica més petites que la biblioteca central. En 

aquest sentit, cada aula té una extensió aproximada de 40 metres quadrats i, com s’ha dit, 

aquestes biblioteques només estan disponibles a les classes dels cursos d’Infantil i Primària. 

Està molt ben organitzada i té una gran importància en el procés d’ensenyament-aprenentatge 
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dels alumnes, de manera que treballen principalment amb els fons que proposen els propis 

alumnes i els seus docents. Tot i això, com he explicat la instal·lació dels prestatges és 

millorable, per tal de donar major visibilitat als recursos que s’ofereixen. 

                      

Per últim, la biblioteca d’anglès té uns 30 metres quadrats d’extensió. S’ha inaugurat tot 

just aquest curs, i tot i que encara queda feina per fer per tal de condicionar-la al gust dels 

seus joves usuaris, ja es perceb la implicació dels docents en el seu funcionament i l’objectiu 

didàctic que es persegueix en aquest espai. Així doncs, trobem fins a 12 llocs per a la 

lectura, així com un racó on es realitzen activitats relacionades amb la lectura en anglès. 

Està decorada de manera que resulta motivant pels petits, projectant la imatge d’un espai on 

poder divertir-se aprenent anglès. A més, és utilitzada com un recurs més per complementar la 

tasca curricular del docent. 

  

    

Com podem veure, es tracta d’un projecte amb un enfocament globalitzador, en el que la 

biblioteca escolar representa un tant per cent molt elevat de l’aprenentatge de tots els 
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estudiants i els docents que conformen aquesta institució. A més, he pogut comprovar la 

inversió de temps i cabdal que s’ha realitzat per tal de satisfer les necessitats dels usuaris de 

totes les biblioteques. 

Per contra, si hagués de ressaltar un aspecte negatiu seria el seu accés, ja que no compta amb 

bona visibilitat ni cap entrada directa des de l’exterior, punts importants que donen una 

major rellevància a aquest espai. 

Tot i això, gràcies a la quantitat de recursos amb els que compten units a l’esforç i 

l’entusiasme que hi posen els seus responsables, han proporcionat una bona base per a 

construir un model de biblioteca a tenir present. 

Col·lecció 

Actualment, la biblioteca escolar del Col·legi Lluis Vives compta amb uns 11 mil ítems. 

D’aquests, la meitat dels llibres que ofereix són de ficció i l’altre meitat de coneixements, 

cosa que em va sorprendre molt positivament ja que donen una importància equitativa als dos. 

Es tracta d’un fons bibliogràfic format per obres de referència (enciclopèdies generals i 

temàtiques, diccionaris, etc.), monografies sobre diverses matèries, obres literàries, etc. 

També conté una hemeroteca amb quinze títols de revista i premsa diària que es pot 

consultar durant tota la setmana. Disposa, també, d’un fons visual format per més de 100 

vídeos, CD i DVD sobre diversos temes: ciències, història, informació universitària, música, 

art, cine, etc. A més, com a biblioteca escolar compten amb un conjunt rellevant de novel·les 

infantils (a partir de 6 anys) i juvenils. També utilitzen el sistema Abbies per a catalogar. 

Equip de treball 

Com s’ha dit, les responsables directes de la biblioteca escolar són Dolors Bonet i Elisa 

Fiol que hi dediquen unes hores setmanals, però des de fa dos anys es va proposar que un 

mestre de cada nivell educatiu es responsabilitzés de les tasques de catalogació i 

organització, per la qual cosa hi ha una implicació absoluta per part de tots els docents en el 

seu correcte manteniment. És per això que no hi ha un bibliotecari, el qual hi dedicava 30 

hores setmanals i que, com s’ha comentat anteriorment, tenia formació en Organització i 

gestió de Biblioteques Escolars. Personalment, penso que no s’hauria d’haver prescindit del 

bibliotecari perquè és necessària una persona que tingui una certa continuïtat en el càrrec. La 

seva formació conjuntament amb la dedicació gairebé exclusiva a la biblioteca, el dota d’uns 

coneixements més profunds. Igualment, si la responsabilitat de la biblioteca canvia amb molta 

freqüència (com és el cas del càrrec de responsable que ocupa Fiol) no es consoliden les 

persones i hi ha el risc que el professorat deixi d’implicar-se perquè es treballa de 

manera aïllada. Tampoc hi ha formada una Comissió de Biblioteca, cosa que s’hauria de 

plantejar per tal d’assegurar en part la coordinació entre la biblioteca i les activitats curriculars 

que es duen a terme. A més, es reforçaria la imatge d’aquest espai de cara a les famílies. 

Gestió i projectes 

El pressupost destinat a la biblioteca amb el que compta el Col·legi Lluis Vives no està 

determinat. Igual que passa amb l’anterior centre que s’ha estudiat (Llaüt), inverteixen allò 
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que estimen oportú en cada moment. Com s’ha dit, aquest és un aspecte a millorar ja que és 

important programar a anys vista, si és possible, un projecte de biblioteca escolar que 

proporcioni una identitat al centre i, per tant, s’ha de tenir en compta el pressupost que es vol 

invertir. 

L’obertura en horari lectiu és de dilluns a divendres de 8 a 17 hores, temps suficient 

perquè tots els nivells educatius en puguin fer ús, i en horari no lectiu els mateixos dies de 

17 a 18 hores. En aquest cas, sí que trobo que s’hauria d’augmentar com a mínim una hora 

per tal d’oferir als docents i sobretot als alumnes, un lloc on acudir per a desenvolupar les 

seves tasques els horabaixes. 

No participen en projectes d’innovació i millora aliens, si bé i com s’ha vist, els 

responsables del propi centre tenen iniciatives molt bones per a millorar els recursos que 

s’ofereixen des de la biblioteca, però tot i això seria positiu col·laborar amb altres entitats que 

duen a terme programes similars per tal de nodrir-se mútuament i lluitar per un objectiu comú. 

A més, tot i que hi ha establert un Projecte de Biblioteca en el centre, aquest no està 

actualitzat, cosa que em sembla inadequada. No obstant, el Projecte de Biblioteca reflecteix 

el model de la biblioteca escolar, els objectius que es planteja, les estratègies i les accions 

previstes, així com els processos d’avaluació. En aquest sentit, hem de dir que cada any, a 

final de curs, realitzen una reunió per avaluar el seu funcionament, però personalment 

crec que haurien de ser reunions més constants per tal de tenir un major control. 

Serveis generals 

A més dels serveis de préstec individual, d’aula i de departament, la biblioteca escolar del 

Col·legi Lluis Vives ofereix la possibilitat de consultar materials impresos, com per 

exemple la revista L’Esquitx, una publicació trimestral destinada als més joves que elabora 

un recull de temes interessants com historietes, narracions, passatemps i concursos, sempre 

amb l’objectiu de fomentar el coneixement de la llengua catalana entre els més joves i 

fomentar l’interès per la lectura, o també altres materials d’aula com els quaderns de 

Pedagogia. A més, i com s’ha comentat anteriorment, la biblioteca conté un fons audiovisual 

molt variat, amb més de 100 vídeos, CD i DVD sobre diversos temes de coneixement. 

Igualment, disposa d’accés a Internet amb dos ordinadors pel treball personal dels usuaris, i 

ofereix els servei de fotocòpies d’aquells documents els quals  no es fa préstec. 

Per contra, i considero que és un aspecte força important a millorar, la relació que es manté 

amb les biblioteques públiques i escolars de l’entorn no contempla el préstec 

interbibliotecari, cosa que ampliaria els serveis a usuaris d’altres biblioteques, augmentaria 

la qualitat mitjançant l’aportació de coneixements i experiència de les distintes biblioteques, 

així com permetria estalviar costos en les adquisicions del fons. 

Serveis d’informació 

El serveis d’informació que la biblioteca escolar del centre disposa pels seus usuaris són molt 

variats. Des de la premsa diària, de la qual es fan reculls de notícies interessants pels 

docents i pels alumnes, fins a la recopilació i selecció de recursos d’Internet i 
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Bibliografies. A més, compten amb la pàgina web oficial del centre que es troba actualitzada 

i de la qual en fan un gran ús i està molt ben confeccionada, tot i que no hi ha cap recurs 

sobre la biblioteca. Per últim, i valorant-ho positivament, es realitzen publicacions des del 

propi centre enfocades als seus alumnes. Així doncs, per una banda tenim que l’equip 

docent d’Educació Infantil publica cada dos mesos la revista El Luisin, on es destaquen els 

principals esdeveniments que es duran a terme durant aquest període en el centre, i per l’altre, 

la revista El Luis, que es publica dos pics a l’any (desembre-gener i maig-juny) i està 

realitzada per un equip de redacció format pels alumnes d’ESO i Batxiller que participen 

activament en tot el procés d’elaboració i paginació de la revista. 

Programa d’activitats 

A la biblioteca escolar del Col·legi Lluis Vives es realitzen diverses activitats: orientar i 

ajudar en la investigació bibliogràfica, fomentar l’animació a la lectura, informar a 

l’alumnat i el professorat sobre les activitats culturals, d’oci, etc. A més, es preparen 

exposicions i s’ofereix informació sobre temes culturals. Finalment, s’organitzen els 

projectes de la mostra d’informació universitària, en el marc de les Jornades d’Orientació 

Universitària, del Dia del Llibre, i del Dia d’Europa (Lluis Vives, 2015). 

Conclusió 

Per acabar, podem dir que la biblioteca escolar del Col·legi Lluis Vives compleix amb molts 

dels requisits que es necessiten a l’hora d’elaborar un projecte d’aquestes característiques. 

Personalment, valoro molt positivament sobretot la implicació de tota la comunitat 

educativa en l’aportació de recursos i cabdal perquè la biblioteca estigui integrada en el 

sistema educatiu i sigui tinguda en compta com un espai vital per a l’aprenentatge de tots els 

agents que conformen la institució. A més, la responsabilitat que han assumit en la realització 

constant d’activitats pel foment de la lectura o la idea d’habilitar un espai exclusiu amb 

documentació i lectures en anglès em sembla inspirador per a tots aquells centres amb manca 

d’iniciatives. Tot i això,  en paraules de la responsable de la biblioteca Dolors Bonet, encara 

queda feina per fer per tal perfeccionar un espai amb una bona projecció però amb una certa 

manca de reconeixement públic degut, en part, a la falta de cooperació amb altres entitats 

que duen a terme una tasca similar. 

8. CONCLUSIONS 
El treball que s'ha desenvolupat, fet a partir de cinc centres amb perfils força diferents i 

característiques igualment dispars, permet, no obstant això, uns punts conclusius que me 

semblen rellevants. Els passo a exposar de manera ordenada: 

1. Les biblioteques escolars són peces essencials a la didàctica de les escoles. La possibilitat 

de disposar de materials bibliogràfics i, en alguns casos, audiovisuals, és un gran punt fort per 

a les escoles que incentiven aquest tipus d'infraestructures. S'observa, en aquest respecte, una 

preocupació dels cossos docents en tots els casos analitzats, la qual cosa constitueix un punt 

en comú que cal destacar. 
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2. Els recursos físics són molt desiguals a les biblioteques escolars analitzades: podem 

comprovar exemples en es què els fonaments bibliogràfics i físics són rellevants (Col·legi 

Lluis Vives, per exemple); front a d'altres que palesen serioses deficiències de tota mena 

(CEIP Pintor Joan Miró). Això, al seu torn, es relaciona de manera directa amb els recursos 

humans existents: aquests són també molt desiguals, en funció del centre escollit. Ara bé, la 

manca de recursos físics s'ha pogut compensar gràcies al treball professional i a l'entrega de 

mestres i educadors, cosa que assenyala com a molt positiu el treball del capital humà existent 

als centres considerats. 

3. En relació al punt anterior, mestres i educadors poden suplir els dèficits observats que, en 

major o menor grau, afecten les escoles. Sense cap mena de dubte, els retalls pressupostaris 

han incidit de manera molt negativa en la composició dels claustres i en les infraestructures 

educatives; en aquest respecte, seria molt important recuperar partides econòmiques 

específiques adreçades al món educatiu, i amb èmfasi especial en l'àmbit de les biblioteques 

escolars, atenent que aquestes són, com he dit abans, un valor indispensable per a la formació 

dels alumnes. 

9. PROPOSTA DE MILLORA CEIP PINTOR JOAN MIRÓ 
Després d’haver analitzat amb deteniment els casos dels centres de la nostra Comunitat 

Autònoma, passarem a efectuar una sèrie de propostes de millora de les mancances més 

significatives d’un d’ells, permetent focalitzar i prioritzar les accions convenients. Així 

doncs, com que es tracta d’una institució amb una organització de la biblioteca escolar un 

tant caòtica i, a més, per desgràcia no disposen dels recursos necessaris per fer front aquells 

aspectes que consoliden el seu funcionament, he pensat que el CEIP Pintor Joan Miró és el 

centre en el que més urgeix un canvi. 

Primerament, tornarem a repassar les característiques més positives de la seva biblioteca 

escolar, fet que ens permetrà tenir un punt de referència pel qual guiar-nos en el 

desenvolupament de les millores que necessita i, a més, d’aquesta manera evitarem realitzar 

canvis d’orientació radicals ja que, com s’ha anat explicant, és necessari que un pla sigui 

elaborat amb perspectives de continuïtat.  

A continuació, farem el mateix amb aquelles característiques que necessiten millorar i, per 

últim, realitzarem una sèrie de propostes que puguin tenir una major incidència en la millora 

dels resultats obtinguts. És, per tant, més important prioritzar allò bàsic per sobre d’allò 

accidental. 

Aspectes positius 

 Existeix una comunicació constant amb les famílies, degut als conflictes d’integració 

que tenen tan aquestes com els alumnes tan amb les normes que regeixen el centre 

com culturalment, promovent una relació més estreta que pot resultar beneficiosa per a 

l’educació de tots els membres de la comunitat educativa. 
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 Existeixen recursos en el seu entorn amb els quals es pot treballar conjuntament per 

tal de millorar els serveis que ofereix la biblioteca escolar, com la biblioteca pública 

Joan Alcover. 

 El centre compta amb voluntaris (famílies d’alumnes i mestre jubilats) que participen 

en les tasques de catalogació i préstec de la biblioteca escolar. 

 El centre disposa de biblioteques d’aula que s’utilitzen amb freqüència i on es duen a 

terme activitats dinàmiques i engrescadores enfocades al foment de la lectura. 

 Els alumnes reben formació constant en l’ús de les TIC i, des del centre, s’ha 

establert una relació entre aquest projecte i el projecte de foment de la lectura. 

Aspectes negatius 

 No existeix cap relació entre la biblioteca escolar i la biblioteca pública de la zona 

(Joan Alcover). 

 Tampoc existeix cap relació entre la biblioteca central i les biblioteques d’aula, la 

qual cosa dificulta la implicació dels docents en el manteniment de la primera i, a més, 

no s’aporten fons de la biblioteca central a la d’aula, ni a la inversa. 

 Tot i que és cert que hi ha una sèrie de voluntaris que ajuden en tasques de catalogació 

i préstec de la biblioteca central, aquests només hi dediquen dues hores setmanals, 

temps insuficient per a consolidar la responsabilitat que tenen. 

 A la biblioteca central no compten amb recursos tecnològics pels seus usuaris. 

 No hi ha cap responsable directe de la biblioteca central, el que provoca l’absència 

d’una feina diària, d’un servei als usuaris i d’un coneixement menys profund d’aquest 

espai. 

 No es realitzen avaluacions periòdiques de la biblioteca escolar, fent difícil 

determinar el seu èxit en la integració d’aquesta en el centre. 

 No es realitzen préstecs interbibliotecaris, amb el risc de comptar amb material 

escàs i/o desfasat.  

Propostes de millora: 

 Responsable de la biblioteca central: Es tracta d’un aspecte que des del primer 

moment tan l’antiga responsable de la biblioteca escolar, Mariona Ballester, com 

personalment vam veure clar que s’havia d’arreglar. Com hem anat explicant, la 

funció del responsable de la biblioteca escolar és fonamental per donar continuïtat al 

projecte de la biblioteca i, a més, realitzen una tasca educativa complementària 

important. En aquest sentit, vam arribar a la conclusió que el més sensat era alliberar 

d’hores lectives a un/a mestre/a perquè pugui dedicar-hi més temps. A més, com ja 

sabem, hi ha molts mestres en el centre que dediquen hores lectives als projectes d’art. 

El que es pretén amb aquesta proposta de millora és proporcionar una certa entitat a 

la biblioteca escolar, que unifiqui els esforços i que pugui ser valorada tal i com 

exigeixen els nous canvis gràcies al treball del seu gestor. 

 Préstec interbibliotecari: Com s’ha explicat anteriorment, la relació amb les 

biblioteques públiques de la zona i amb els responsables de la biblioteca escolar 

d’altres centres s’estima molt positiva. No obstant, permet disposar de material de més 
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qualitat proporcionant un major enriquiment per a totes aquelles persones que utilitzin 

aquest espai com un recurs per a la lectura, la informació i la cultura. Així doncs, na 

Mariona Ballester i jo vam pensar que seria positiu que s’iniciés una cooperació 

principalment amb la biblioteca pública Joan Alcover que, a més, compta amb una 

zona habilitada pels més joves. De la mateixa manera, com a resultat d’aquesta 

col·laboració es podrien programar sortides amb els diferents cursos perquè 

coneguessin aquest espai, i així fomentar la curiositat dels alumnes en fer ús de la 

biblioteca, tan la del centre com  la biblioteca Joan Alcover. 

 Pàgina web del centre: La inexistència d’una pàgina web actualitzada del centre és 

un dels aspectes que més negativament em va cridar l’atenció del CEIP Pintor Joan 

Miró. En el món actual, on la comunicació és l’eix que mou l’educació, la pàgina web 

s’ha convertit en una eina bàsica per a totes les institucions de tots els nivells. A més 

de servir per a presentar en societat i donar a conèixer l’organització i els seus 

objectius, es permet la participació de tots els membres de la comunitat educativa i la 

comunicació amb els docents. És per aquest motiu que na Mariona Ballester i jo 

pensem que s’hauria de treballar perquè un mestre especialista, que dedica menys 

hores a l’educació dels nins, posi en marxa de bell nou la pàgina web, incloent un 

enllaç a un blog de la biblioteca escolar gestionat pel seu responsable. En aquest 

blog es podrien realitzar consultes al responsable sobre determinades obres, així com 

aportar llibres i documents interessants per a compartir amb la biblioteca de l’escola. 

A més, es publicarien les activitats relacionades amb la lectura que es duen a terme per 

a promocionar la feina que es realitza des d’aquest espai. 

 Disponibilitat d’ordinadors pels usuaris: És important que la biblioteca escolar 

estigui totalment integrada en la realitat que ens envolta ja que, com s’ha explicat, 

actualment les noves tecnologies són una part fonamental en l’ensenyament-

aprenentatge dels alumnes de tots els nivells. Per tant, la darrera proposta important i 

significativa que tan na Mariona Ballester com jo vam pensar és la d’utilitzar el 

pressupost amb el que compta el centre per equipar la biblioteca central d’ordinadors 

pels seus usuaris, a més del que disposa el responsable. Com que es tracta d’un 

pressupost no molt alt, com ja s’ha dit, es podria començar amb dos ordinadors, amb 

connexió a Internet, que poguessin utilitzar els alumnes principalment del 3r cicle 

per utilitzar com a recurs informatiu o per realitzar tasques encomanades pels docents. 

Per concloure, crec que aplicant aquestes propostes i duent-les a terme correctament, 

s’encaminarà a millorar progressivament (i alguns de manera automàtica) molts dels aspectes 

negatius que hem vist al principi d’aquest centre en qüestió. És important però, la implicació i 

la feina de tots els responsables de l’educació del centre CEIP Pintor Joan Miró per dur a bon 

port un projecte que requereix d’esforç, temps i paciència. Tres paràmetres que, per les 

circumstàncies, actualment no es troben en les proporcions adequades. 
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