
	

MEMÒRIA	DEL	SEMINARI	DE	BIBLIOTEQUES	ESCOLARS	DEL	GARRAF	/	CURS	2016-2017	

	

1- OBJECTIUS	DEL	SEMINARI	PER	AL	CURS	2016-2017	

Planificació	d’objectius	 Valoració	

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

	

No	assolit.	

Es	considera	que	en	els	darrers		anys	el	seminari	s’ha	centrat	en	l’anàlisi	i	valoració	de	llibres	infantils	
per	a	la	confecció	de	les	guies	de	lectura.	

En	realitat	no	es	fa	cap	coordinació	entre	les	BE,	tot	i	que	es	valora	molt	positiu	que	ens	anem	trobant	
ja	que	això	permet	conèixer-nos	i	mantenir	el	contacte.	

2. 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.		

Assolit.		

Considerem	que	n’anem	aprenent,	 si	bé	seria	molt	profitós	poder	fer	una	sessió	cada	any	amb	una	
persona	experta	en	LIJ.	

3. 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)	
amb	l’assessorament	i	suport	de	la	llibreria	La	Mulassa.		

Assolit.	

S’han	elaborat	les	tres	guies	de	lectura	previstes.	També	s’han	publicat	al	blog	i	compartit	amb	tots	els	
centres	d’educació	infantil	i	primària	i	amb	les	biblioteques	públiques	de	la	comarca.	

Es	valora	i	s’agraeix	la	col·laboració	de	la	Veri	de	la	llibreria	La	Mulassa.	

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

	

Assolit.	

Es	 valora	 la	 bona	 feina	 que	 fa	 el	 CRP	 fent	 difusió	 al	 blog	 i	 per	 mail	 d’esdeveniments,	 jornades,	
novetats,	etc.	relacionades	amb	la	LIJ	i	la	BE.	

5. Compartir	 experiències	 i	 activitats	 dutes	 a	 terme	 a	 les	
nostres	biblioteques.		

	

No	assolit.	

Dins	 del	marc	 del	 seminari	 no	 s’ha	 fet	 cap	 sessió	 per	 compartir	 experiències	 i/o	 activitats	 dutes	 a	
terme	 a	 les	 nostres	 biblioteques.	 	 Però	 es	 valora	 molt	 positivament	 la	 sessió	 feta	 dins	 del	 curs	
Repensem	 i	 actualitzem	 les	 biblioteques	 escolars.	 Cinc	 actuacions	 estratègiques.	 L’intercanvi	
d’experiències	entre	BE	i	BP	va	ser	molt	enriquidor	i	es	considera	necessari	fer-ne	més.	

6. Conèixer	 les	 actuacions	 de	 la	 nova	 Xarxa	 Biblioteca	
Escolar	 –	 Biblioteca	 Pública	 que	 promou	 el	 Centre	 de	

Assolit.	



	

Recursos	Pedagògics	del	Garraf	i	prendre’n	part.		 Es	valora	molt	interessant	i	necessària	la	relació	que	s’ha	establert	amb	la	BP.	

7. Continuar	 la	 formació	 del	 perfil	 personal	 com	 a	
responsable	de	BE	assistint	a	dos	dels	tallers	que	la	Xarxa	
BE-BP	del	Garraf	ofereix	dins	del	PFZ.		

	

Assolit.	

La	majoria	 de	membres	 del	 seminari,	 no	 només	 ha	 participat	 a	 dos	 del	 tallers	 oferts	 dins	 del	 curs	
Repensem	i	actualitzem	les	biblioteques	escolars.	Cinc	actuacions	estratègiques,	sinó	que	ha	fet	el	curs	
sencer.	

8. Compartir	 criteris	 per	 actualitzar	 els	 blogs	 de	 BE	 i	
incorporar-los	 al	 Directori	 de	 blogs	 i	 webs	 de	 BE	 de	
Catalunya	a	ser	possible	amb	el	segell	de	pertinença.	
	

Assolit.	

S’hi	va	dedicar	la	primera	sessió	del	curs.		

En	 fer	 aquesta	 memòria	 es	 torna	 a	 obrir	 el	 debat	 sobre	 l’estat	 dels	 blogs	 de	 les	 nostres	 BE	 i	 es	
constata	una	gran	varietat	de	situacions:	

− Hi	ha	centres	que	no	tenen	blog	i	no	es	plantegen	crear-ne.	
− L’Arjau	explica	que	l’han	tancat	perquè	han	creat	una	nova	web	de	centre	(entorn	nodes)	i	hi	

incorporen	la	informació	de	la	BE.	Els	és	més	fàcil	de	mantenir	actualitzada.	
− Altres	centres	que	ja	tenien	blog,	el	mantenen.	

Es	 considera	que	anirà	bé	 tornar-ne	a	parlar	més	endavant	per	 anar	 veient	 com	evoluciona	aquest	
tema.	

	

2.	ACTUACIONS	DEL	PLA	DE	TREBALL	DEL	CURS	2016-2017	

Actuacions	 Valoració	

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

− Assistència	 a	 la	 presentació	 de	 novetats	 editorials	 en	
literatura	 infantil	 i	 juvenil	 (LIJ)	 a	 càrrec	 de	 la	 llibreria	 La	
Mulassa.		

− Lectura	personal	i/o	en	grup	de	les	obres	presentades.			
− Complimentar	 les	 fitxes	 de	 cada	 llibre	 i	 compartir-les	 al	

drive	del	seminari.		
− Posada	en	comú	de	les	lectures	fetes	i	selecció	dels	llibres	

que	es	posaran	a	la	guia	de	lectura.	

Es	podria	dir	que	en	els	darrers	anys	el	seminari	s’ha	anat	especialitzant	en	aquesta	tasca	i,	de	
fet,	s’hi	dedica	quasi	tot	el	temps.		

És	una	activitat	molt	ben	valorada	pels	membres	del	 seminari,	que	agrada	 fer	 i	que	 interessa	
continuar,	 tant	 per	 la	 utilitat	 que	 les	 guies	 poden	 tenir	 per	 a	 les	 biblioteques	 escolars	 i	
públiques	 de	 la	 comarca,	 com	 per	 a	 la	 nostra	 formació	 permanent	 en	 el	 coneixement	 de	 la	
literatura	infantil	com	a	mestres	i	responsables	de	BE.		

També	es	valora	molt	bé	la	dinàmica	establerta	per	a	l’elaboració	de	cada	guia	de	lectura.		

La	presentació	de	novetats	editorials,	prèviament	seleccionades	per	 la	Veri	de	La	Mulassa,	és	
cabdal	per	la	tasca	que	hem	de	fer.	Com	també	ho	és	que	la	llibreria	ens	deixi	prendre	els	llibres	
per	fer-ne	una	lectura	personal	que	ens	permet	aprofundir	en	l’anàlisi	i	valoració	de	cada	llibre.	



	

L’aspecte	que	queda	pendent	de	millorar	és	 la	complimentació	de	 les	 fitxes	de	valoració	dels	
llibres	analitzats.	Algunes	persones	han	manifestat	que	no	saben	com	accedir	a	webs	o	blogs	
especialitzades	en	crítica	LIJ	per	tenir	en	compte	les	opinions	dels	experts	a	l’hora	d’analitzar	els	
llibres,	malgrat	que	els	enllaços	a	aquestes	webs	es	troben	al	blog	del	seminari.	

En	aquest	aspecte	també	s’ha	de	remarcar	que	encara	hi	ha	persones	que	no	pengen	a	temps	
les	 fitxes	 al	 drive	 o	 que	presenten	dificultats	 per	 fer-ho.	 	 Aquesta	 qüestió	 s’ha	 de	millorar	 el	
proper	curs.	

Assistència	(com	a	mínim)	a	dos	tallers	de	l’oferta	de	formació	de	
la	 Xarxa	 BE-BP	 del	 Garraf:	 Repensem	 i	 actualitzem	 les	
biblioteques	escolars.	Cinc	actuacions	estratègiques		

De	lliure	elecció	en	funció	de	les	necessitats	formatives	de	cadascú:		

− Xerrada:	la	Biblioteca	d’Aula.	Presentació	de	document		
− Xerrada:	 recursos	per	a	 la	 l’organització	de	 l’espai	 físic	de	

la	BE.		
− Taller:	 compartir	 criteris	 de	 classificació	 i	 catalogació	 del	

fons	d’imaginació	entre	BE	i	BP.		
− Taller	 de	 competència	 informacional	 adreçat	 a	

coordinadors	 de	 BE:	 Viquipèdia	 i	 Catàlegs	 com	 a	 fonts	
d’informació		

− Taller:	 compartir	 experiències	 de	 promoció	 de	 la	 lectura	
que	es	duguin	a	terme	a	les	BE	i	BP.	

− Visita	a	una	BP	de	la	comarca.	

Com	ja	s’ha	comentat	anteriorment	la	majoria	dels	membres	del	seminari	han	participat	a	tots	
els	tallers	del	curs	i	n’han	fet	una	bona	valoració,	sobretot	d’aquests:	

− Xerrada:	la	Biblioteca	d’Aula.	Presentació	de	document		
− Taller:	 compartir	 criteris	de	 classificació	 i	 catalogació	del	 fons	d’imaginació	entre	BE	 i	

BP.		
− Taller:	compartir	experiències	de	promoció	de	la	lectura	que	es	duguin	a	terme	a	les	BE	

i	BP.	
− Visita	a	una	BP	de	la	comarca.	

En	el	moment	de	fer	aquesta	memòria	es	posa	de	manifest	l’interès	per	continuar	amb	aquest	
tipus	 d’actuacions	 que	 promouen	 la	 relació/col·laboració	 entre	 BE	 i	 BP,	 l’intercanvi	
d’experiències	i	el	treball	en	xarxa.	

	

3.	PROPOSTES	DE	MILLORA	PEL	CURS	2017-2018	

En	 fer	 la	 valoració	del	 curs	 actual	 constatem	que	el	nostre	 seminari,	 ens	els	darrers	 anys,	ha	agafat	una	dinàmica	d’especialització	en	 l’anàlisi	 de	 llibres	
infantils.	Si	bé	ens	satisfà	i	volem	continuar	treballant	en	aquesta	direcció,	també	ens	adonem	que	això	té	alguns	inconvenients:	

• No	s’assoleixen	mai	els	objectius	planificats	en	relació	a	la	coordinació	de	les	BE	de	la	comarca	assistents	a	la	seminari.	
• No	hi	ha	temps	per	a	fer	sessions	d’intercanvi	d’experiències	entre	nosaltres.	
• No	incrementem	la	nostra	formació	per	aprofundir	en	el	perfil	de	responsables	de	BE.	
• Si	a	l’inici	de	curs	s’incorporen	persones	noves	amb	la	voluntat	de	formar-se	en	l’àmbit	de	les	BE	es	troben	que	només	fem	les	guies	de	lectura	i	que	

els	seminari,	com	a	tal,	no	satisfà	les	seves	expectatives.	Generalment	aquestes	persones	no	han	continuat.	



	

Per	tot	això	i	tenint	en	compte,	a	més,	que	la	formació	Repensem	i	actualitzem	les	biblioteques	escolars.	Cinc	actuacions	estratègiques	ha	resultat	ser	molt	
interessant,	es	planteja	una	nova	proposta	de	formació	pel	proper	curs	amb	dues	formacions	independents,	que	venen	a	ser	un	replantejament	de	les	que	
s’han	fet	aquest	curs.	

Grup	de	treball	de	literatura	infantil	del	Garraf:		

Serà	 l’equivalent	 a	 l’actual	 seminari.	 Es	 tractarà	 d’un	 grup	 de	 treball	 per	 a	 la	 valoració	 i	 selecció	 de	 llibres	 infantils,	 tant	 d’imaginació	 com	 de	
coneixements,	adreçats	a	infants	d’educació	infantil	i	primària.			

Es	continuarà	treballant	amb	la	mateixa	dinàmica	d’analitzar	llibres	infantils	per	elaborar	tres	guies	de	lectura	duran	el	curs,	però	s’aprofundirà	més	
en	la	pròpia	formació	per	poder	fer	millor	aquesta	tasca.	A	l’inici	de	curs	es	farà	un	taller/xerrada	amb	una	persona	experta	en	el	tema.		

Les	sessions	es	continuaran	 fent	a	La	Mulassa	 i	cadascú	es	comprometrà	a	 fer	un	mínim	de	6	 fitxes	de	valoració	de	 llibres.	Aquestes	 fitxes	seran	
públiques	per	a	poder	ser	consultades	per	qualsevol	persona	interessada	en	el	tema	(de	la	mateixa	manera	que	nosaltres	consultem	altres	webs	i	
blogs	d’especialistes).	

Hi	podran	participar	responsables	i	membres	de	la	comissió	de	BE	i	altre	professorat	d’educació	infantil	i	primària	interessat	en	la	literatura	infantil.	

Es	 certificaran	 30	hores	 de	 formació:	 18	 hores	 presencials	 i	 12	 d’altres	 requisits	 per	 a	 la	 lectura	 dels	 llibres	 i	 la	 complimentació	 de	 les	 fitxes	 de	
valoració.	

La	coordinadora	del	grup	serà	la	Dolors	Bundó.	

Seminari	de	coordinació	de	les	BE	i	BP	del	Garraf:	

Es	tracta	de	la	reconversió	del	curs	pilot	Repensem	i	actualitzem	les	biblioteques	escolars.	Cinc	actuacions	estratègiques.	

Serà	una	proposta	de	formació	relacionada	amb	el	perfil	de	responsable	de	BE	i	que	establirà	col·laboracions	entre	BE	i	BP.	Per	aquest	motiu	anirà	
adreçada	a	persones	responsables	de	BE	i	membres	de	la	comissió	de		biblioteca.	

Es	certificaran	20	hores	de	formació.	

La	coordinació	la	farà	la	BP:	Laia	Bertran,	BP	Josep	Pla	de	Sant	Pere	de	Ribes.	

	

	


