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REINICIEM LES
BIBLIOTEQUES
ESCOLARS

La situació de pandèmia no serà per sempre.
Tot i que encara no ha acabat, que no podem
abaixar la guàrdia i que potser hi haurà
moments en què s’hagin d’aplicar mesures
més restrictives, caldrà anar pensant com es
farà el retorn a la nova normalitat, dels

Justificació

centres i de les seves biblioteques. Perquè les
biblioteques hauran de fer un reinici,

Durant el curs 2020/2021 les

repensar-se, reinventar-se un cop més,

biblioteques escolars han hagut de

aprofitant allò que s’ha après d'aquesta

reinventar-se per seguir oferint els seus

situació.

serveis. Algunes d’aquestes
biblioteques han cedit els seus espais

Les biblioteques dels centres educatius no

als grups bombolla i han continuat

han deixat mai de funcionar. Ho han fet de

treballant, de forma deslocalitzada, en

maneres diverses, han adoptat solucions

altres espais més oberts. Altres centres

diferents, però sempre han seguit treballant

han optat per tancar l’accés a la

per apropar la lectura i el coneixement a la

biblioteca i fer tasques de

comunitat educativa. Ha seguit essent, com

manteniment (esporga). Alguns han

diu Jaume Centelles, el "cor de l'escola". Una

seguit utilitzant la biblioteca, adoptant

bona mostra en són les més de cinquanta

les mesures de seguretat pertinents.

experiències que han rebut el distintiu
#biblioactivacovid, o les més de trenta bones
pràctiques de biblioteques escolars
publicades al llarg del curs actual a l’espai
NODES del programa de biblioteques
escolars.
És moment de pensar en alguns aspectes
abans del reinici de les biblioteques dels
centres educatius.

Biblioteca nòmada Jordina Vidal, de l'Institut Lluís
de Requesens, de Molins de Rei.

És hora de
reiniciar-se!
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Algunes
recomanacions

Programeu l'ús de la biblioteca del

En aquest moment de reinici de les

estable i seguiu, entre sessions, les

biblioteques dels centres educatius
caldria tenir en compte i valorar
certs aspectes importants.

normes de ventilació i de neteja que

centre per grups de convivència

s'apliquen al centre.
Pot ser un bon moment per repensar la
distribució d'espais dins de la
biblioteca, de manera que sigui més
accessible per a tothom: que hi hagi

RECOMANACIÓ 1

espais diferenciats, que tingui zones de

Reforceu la comissió de biblioteca del
centre, formada per docents dels
diferents cicles i nivells, la persona

pas suficientment àmplies, que no hi
hagi mobles o materials que no
s'utilitzen i que ocupen espai, etc.

coordinadora TAC i un membre de
l'equip directiu.

RECOMANACIÓ 3

Preneu les decisions valorant-les amb la
comissió, que a la vegada farà de pont
amb la resta de la comunitat educativa.
Aprofiteu les habilitats i capacitats de
cadascun dels seus membres per a la
bona organització i el funcionament de
la biblioteca.

L'esporga és necessària, tant a la natura
com a les biblioteques. I ara més que
mai, tenir un fons útil, adequat i
actualitzat i desprendre's de tot allò que
no fa servei és imprescindible.
A la biblioteca cal triar, però també

El treball, si es fa en equip, sempre és

(DES)triar.

més productiu i roman en el temps.

RECOMANACIÓ 4

RECOMANACIÓ 2
El curs 2020/2021 heu hagut de

Estudieu bé l'ús que es farà de l'espai de

modificar el funcionament de la vostra

la biblioteca. El Pla d’actuació

biblioteca. Potser heu creat noves

per al curs 2021-2022 per a centres

normes d'ús i funcionament per a

educatius en el marc de la pandèmia no

temps molt complexos.

preveu, per ara, que es puguin utilitzar
els espais del centre de forma

Des de sempre la vostra biblioteca ha

simultània per diferents grups .

format els usuaris, alumnat del centre
que aprèn a utilitzar la biblioteca i els
seus recursos en benefici del seu
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aprenentatge i l'hàbit lector. I no
oblidem el professorat i les famílies.
Què passarà ara? Pot ser un bon
moment per revisar la formació
d'usuaris que fèieu abans de la covid i
actualitzar-la amb tot allò que heu
modificat arran de la pandèmia (ús de
materials, catàleg, biblioteca digital,
etc.).

RECOMANACIÓ 6
Durant la pandèmia molts centres
educatius han vist la necessitat
d'impulsar la dimensió digital de la
biblioteca, mitjançant els blogs, webs
o nodes: s'han creat repositoris de
recursos digitals de qualitat per ajudar
l'alumnat i les famílies en la cerca
d'informació, s'han fet tutorials per

És molt important que l'alumnat
s'impliquin en aquesta formació
d'usuaris, tant en el disseny com en el
funcionament.

facilitar l'ús d'eines digitals, s'han
personalitzat els entorns de consulta
epèrgam per oferir més informacions
a l'usuari, s'han implementat en línia
activitats relacionades amb el foment
de la lectura (clubs de lectura,
recomanacions literàries, etc.).

RECOMANACIÓ 5

La dimensió digital de la biblioteca

En el curs 2020/2021 les biblioteques

la biblioteca del centre ha d'arribar a

d'aula han estat la gran solució per
apropar la lectura a l'alumnat en els
grups bombolla, minimitzant el risc de
contagi.
Pot ser que ara sorgeixi el dubte: cal
seguir tenint biblioteques d'aula, si la
biblioteca del centre funciona amb més
normalitat?

serà, cada dia, més necessària. Perquè
tothom, s'ha de poder consultar des
de qualsevol lloc i a qualsevol
moment: ha d'oferir, cada cop més,
una experiència personalitzada.
Des del programa de biblioteques
escolars recomanem:
Que continueu ampliant les
seleccions de recursos digitals o,

Des del programa de biblioteques
escolars recomanem que les
biblioteques d'aula segueixin
funcionant, ben organitzades i
dinamitzades, com a seccions de la
biblioteca del centre.
Us recomanem que consulteu el
document de suport de la campanya
Reinicia't que fa referència a les

en cas que no en tingueu, us en
plantegeu la necessitat.
Que personalitzeu l'entorn de
consulta de l'epèrgam amb
recomanacions i guies de lectura.
Que la biblioteca del centre sigui
un focus permanent de formació
en alfabetització informacional i
mediàtica (AMI), per a tota la
comunitat educativa.

biblioteques d'aula.
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RECOMANACIÓ 7
A la recomanació 1 hem parlat de la
necessitat que la biblioteca treballi amb
la comunitat educativa mitjançant la
comissió. El treball amb els agents de
l'entorn és també imprescindible.
Durant la pandèmia s'han creat
dinàmiques de col·laboració estreta
amb serveis educatius, biblioteca
pública, llibreries del barri, casals i altres
agents. Cal que aquestes relacions
esdevinguin permanents i
sistematitzades, per tal de crear xarxa i
optimitzar recursos: visites
programades a la biblioteca, visites de la
biblioteca pública al centre educatiu per
mostrar novetats, les activitats
compartides, les maletes viatgeres, els
laboratoris de lectura, els préstecs
interbibliotecaris, etc.
Perquè el foment de la lectura va més
enllà de l'escola i, treballant plegats,

No es tracta tant de buscar llibres
creats expressament per treballar
emocions, sinó que en els llibres de
qualitat s'hi poden trobar
aprenentatges per a la vida.
Recomanem:
Fer una bona selecció d'aquests
llibres, crear-ne una guia de
lectura a l'epèrgam, fer una
recomanació personal a un
alumne determinat, fer
presentacions de llibres, etc.
Parlar, conversar sobre el llibre,
utilitzar la lectura per, a través dels
personatges, dels espais, etc., fer
aflorar sentiments i emocions que
potser han quedat tancades,
Fomentar la creació literària a
partir de la lectura, que l'escriptura
sigui una eina que ajudi a
reconstruir-se un mateix i a
canalitzar emocions.

s'aconsegueixen millors resultats.

RECOMANACIÓ 8
S'ha parlat molt dels efectes de la
pandèmia sobre l'estat d'anim i la salut
mental d'infants i joves. S'han viscut
situacions estranyes, preocupants,
tristes... i això ha anat carregant la
motxilla personal de les emocions de
cadascú.
Expertes com Michèle Petit defensen el
poder reconstructiu que pot tenir la
lectura, tant com a mitjà per canalitzar
emocions com per evadir-se de la
realitat en moments complexos.

"La tendència a una excessiva
literalitat a l'hora de seleccionar
llibres propicis per pensar sobre
determinats temes no és un mal
pandèmic nou; ja es patia en temps
precovid: com si per pensar sobre la
mort o sobre l'amistat els llibres
més indicats haguessin de portar
preferiblement la paraula mort o
amistat en el títol. Però els llibres
bons per reflexionar són els que
permeten descobrir situacions i
contextos molt diversos, els que ens
ofereixen moments d'identificació,
d'escapada i de reflexió."
Lectures que fan pensar, Ellen Duthie. Faristol
núm. 92, novembre 2020. CLIJCAT.
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La campanya

Ara, més que mai, la

Volem conèixer l'experiència dels centres

cor de l’escola”, com diu

educatius. Volem que compartiu les vostres
accions amb altres centres, fer créixer la

biblioteca escolar pot ser “el
Jaume Centelles.

xarxa i facilitar l'intercanvi i el creixement
compartit.
Per això iniciem aquesta campanya. Esteu
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