
MEMÒRIA DEL SEMINARI DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS DEL GARRAF 
 

CURS 2015-2016 
 

 
OBJECTIUS  
 
Es consideren assolits tots els objectius planificats per aquest curs. 
 

 Continuar la coordinació entre les biblioteques escolars dels centres 
d’educació infantil i primària de la zona.  

 Aprofundir en el coneixement i aplicació de criteris de qualitat per a la 
tria i selecció de llibres adequats a l’edat dels alumnes d’educació infantil 
i primària.  

 Elaborar col·lectivament tres guies de lectura durant el curs: Nadal, Sant 
Jordi, fi de curs, a partir de l’oferta de novetats editorials en literatura 
infantil i juvenil (LIJ).  

 Estar al dia d’esdeveniments, jornades, actes, novetats... entorn de la 
literatura infantil i la biblioteca escolar.  

 Compartir experiències i activitats dutes a terme a les nostres 

biblioteques.  
 
 
ACTUACIONS DELS PLA DE TREBALL  
 
Valoració del treball realitzat per a l’assoliment dels objectius establerts 
 
1. Guies de lectura 

 

 Assistència a la presentació de novetats editorials LIJ a càrrec de la 
llibreria La Mulassa. 

 Lectura personal i/o en grup de les obres presentades. 

 Confecció de les fitxes de valoració de cada llibre i comportar-les al 
Drive del seminari. 

 Selecció dels llibres que es posaran a la guia de lectura. 

 Elaboració de tres guies de lectura: Nadal, Sant Jordi i fi de curs. 

 Distribució de les guies de lectura a tots els centres d’educació infantil i 
primària de la comarca, a les biblioteques públiques i/o regidories 
d’educació. 

 
Es fa una valoració molt satisfactòria d’aquest treball que és el que dóna sentit i 
motivació al nostre seminari. 
 
S’agraeix moltíssim la feina que fa la Veri de La Mulassa, la seva expertesa, 
dedicació i les facilitats que dóna per a poder dur a terme aquesta activitat. 
 
També es valora positivament el calendari establert per aquest curs ja que ha 
permès disposar de les guies amb més temps i, per tant, poder fer-ne la 
divulgació i motivació necessàries abans de cada celebració: Nadal, Sant Jordi 



i fi de curs. (si bé també es té en compte que fer-les amb massa antelació, de 
vegades és un inconvenient per a poder-hi incloure les últimes novetats). 
 
Algunes persones informen que han tingut dificultats per accedir al drive. Es 
comenta que, segurament, tingui relació amb mantenir actualitzada la seva 
adreça xtec i es mira de resoldre la situació concreta de cadascuna. 
 
També es comenta l’ús que es fa de les fitxes penjades al drive. Algunes 
persones comenten que tenen en compte les valoracions fetes pels membres 
del seminari quan necessiten llibres per la BE o per altres activitats del centre. 
 
Es plantegen dues actuacions de millora per incorporar el proper curs: 
 

 A l’inici de cada trobada de presentació de les novetats LIJ dedicar una 
estona a revisar, per part dels centres, com han fet la divulgació de la 
guia anterior entre l’alumnat, el professorat i les famílies i, per part de La 
Mulassa, tenir el retorn de si han notat un increment en la demanda dels 
llibres que s’hi recomanaven. 

 A l’hora de fer les fitxes per valorar els llibres, contrastar les nostres 
opinions amb les dels experts LIJ (Faristol, Quins llibres?, Llibres al 
replà, etc.)  com una manera d’ampliar el nostre criteri i la nostra  
formació. 

 
 
2. Sessions obertes 
 

 Presentació de l’experiència “Un llibre per al Senegal” a càrrec de 
Susana Peix (CRP) 

 Xerrada amb un il·lustrador: visita a l’estudi de Sebastià Serra 

 Presentació de la política editorial i darreres novetats de les editorials 
Ekaré, Thule i A buen paso (La Mulassa) 

 
Es valora satisfactòriament l’assistència a les tres activitats, si bé es posa 
l’èmfasi en la visita a l’estudi del Sebastià Serra i a les seves explicacions sobre 
com aborda la il·lustració d’un llibre infantil, i en la visita de les editorials a La 
Mulassa. 
Es considera que ambdues activitats ens han aportat coneixement i formació 
per a la nostra tasca de bibliotecaris escolars. 
 
També es valora positivament la presentació dels materials de la Maleta 
Interculturalitat i història a la darrera reunió del seminari. 
 
I té una bona acollida la informació donada sobre la creació de la Xarxa de 
col·laboració BE-BP amb el CRP. 
 
 
 
 
 
 

http://www.clijcat.cat/faristol/paginas/critiques.php
https://www.quinsllibres.org/ca
http://llibresalrepla.blogspot.com.es/
http://llibresalrepla.blogspot.com.es/


3. Planificació curs 2016-2017 
 
S’acorda mantenir el mateix format de seminari que en els darrers anys ( 20 h 
presencials i 10 h de treball no presencial) amb el següent repartiment de les 
sessions: 
 

 2 sessions al CRP: aprovació del Pla de treball a l’inici de curs i valoració 
al final. 

 6 sessions a La Mulassa: 2 sessions presencials per a cada guia de 
lectura, més les hores necessàries per a la lectura dels llibres i la 
confecció de les fitxes de valoració. 

 2 sessions obertes: participació a dos dels tallers organitzats per la nova 
Xarxa de col·laboració BE-BP amb el CRP 

 
També s’acorda fer una petita modificació en l’horari per facilitar la 
puntualitat de les persones que pleguen més tard o venen d’altres pobles de 
la comarca: dijous de 17:30 a 19:30 
 
Pel que fa a la coordinació del seminari, a l’inici del curs la Rosa Calabuig ja 
va manifestar que aquest seria el seu últim any; així que de cara al proper la 
coordinadora serà la Dolors Bundó. 
 
Finalment s’insisteix en la importància de tenir el correu xtec activat, tant per 
tenir accés al drive com pel googlegroups. 
 

 


