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Us imagineu una #BibliotecaEscolar...  

 
com a agent  
de dinamització cultural  
del centre? 
 

 

 

 

Recull d’idees i pràctiques inspiradores (3/5) 



Us imagineu una #BibliotecaEscolar 
capaç…  

 

d’atiar la revolució cultural a través 

de la relació amb professionals i 

institucions culturals i científiques? 
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Exposicions 

Coordinant la instal·lació d’exposicions d’art, de física, de cinema, etc., per a tot el centre i que puguin servir d’eix per a 

treballar continguts de diverses assignatures o projectes. L’Institut Català de la Dona, la Institució de les Lletres Catalanes, el 

ClijCat o l’Associació de Mestres Rosa Sensat, entre d’altres, ofereixen exposicions interessantíssimes que poden 

sol·licitar/llogar escoles i instituts! 

 

 

 

 

 

ORGANITZANT EXPOSICIONS I VISITES 

Us imagineu una #BibliotecaEscolar capaç…  
d’atiar la revolució cultural a través de la relació amb 
professionals i institucions culturals i científiques? 

 

Exposició del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. 
Exposició produïda per Tantàgora, per encàrrec de les 

Biblioteques de la Generalitat. 
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Exposicions pròpies i aparadors culturals 

A banda de llogar o sol·licitar exposicions produïdes per d’altres, la 

biblioteca també pot ser l’agent de creació d’exposicions a partir 

del seu fons i els temes de treball que cada centre vulgui 

promoure.  

En aquest sentit és interessant explorar formats que transcendeixin 

la taula o el mural, creant una experiència de descoberta global, 

que apel·li a tots els sentits dels lectors, que jugui amb l’espai i 

que a través dels objectes i la fórmula expositiva desperti la 

curiositat de la comunitat educativa i en millori l’impacte.  

Entre les moltes possibilitats que teniu per inspirar-vos us 

recomanem els aparadors culturals que crea la bibliotecària Txell 

Trullàs com a estratègia comunicativa de la biblioteca Can Pedrals 

de Granollers https://aparadorsculturals.wordpress.com/. 

 

 

 

 

 

 

 

Exposició organitzada per la Casa del Lector, de la FGSR. 

Imatges de fórmules expositives utilitzades en el marc del Laboratoris de lectura de la biblioteca Roca Umbert  
i d’un aparador cultural de la biblioteca Can Pedrals. 

Us imagineu una #BibliotecaEscolar capaç…  
d’atiar la revolució cultural a través de la relació amb 
professionals i institucions culturals i científiques? 
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Visites, tallers i masterclass 
 
Coordinant visites de científics, autors, professionals d’àmbits diversos o 
creadors per parlar sobre temes, la seva obra o especialitat.  
 
Els centres interessats en portar escriptors per que els alumnes puguin 
accedir a un nivell de comprensió superior d’una obra han de recordar que 
la Institució de les Lletres Catalanes disposa del programa “Autors a les 
aules” que els ho facilita enormement:  
http://www.lletrescatalanes.cat/ca/programes/lletres-a-les-aules/autors-
a-les-aules-u. 

 
I si necessiteu idees per preparar-les podeu consultar la guia “Avui ens 
visita…” del pedagog i especialista en promoció de la lectura Joan Portell 
i editada pel Departament d’Ensenyament: 
http://www.lletrescatalanes.cat/images/documentacio/avui_ens_visita_po

rtell.pdf. 
 
També us pot ajudar consultar el diccionari d’autors i autores de literatura 
infantil i juvenil en català del Clijcat: 
https://www.clijcat.cat/diccionari/Catala/Diccionari.html. 
 
El treball de la biblioteca escolar amb escriptors/es i il·lustradors/es, 
també pot anar més enllà de la visita per comentar una obra i oferir a 
l’alumnat tallers d’escriptura o il·lustració i establir un projecte amb els 
creadors que pugui contemplar també sessions amb el claustre o accions 
com la personalització dels carnets de biblioteca de cada any amb una 
il·lustració o una cita de l’autor/a convidat.  

Visita de l’autor Carles Cano, a l’escola Lluís Piquer de Parets 
del Vallès, en el marc del programa Municipi Lector. 
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ARTISTEJA 

Biblioteca Pública Carles Rahola (Girona). 

 
Una iniciativa que ofereix la possibilitat de participar en un treball 
artístic col·lectiu que cada mes i mig planteja un creador o creadora, i 
que es troba emmarcat a la Sala d’Arts de la primera planta. 
 
Els usuaris de totes les edats són convidats a interactuar amb la 
proposta en qualsevol moment, tot i que el projecte preveu també una 
trobada amb el creador/a i mediacions setmanals de la proposta per 
part del personal de la biblioteca.  
 

Podeu saber-ne més resseguint les publicacions de la la biblioteca al 

Facebook amb l’etiqueta #Artisteja i fent una ullada a la galeria 

d’imatges d’aquest projecte: 

 

https://www.facebook.com/pg/bibliotecapublicadegironacarlesrahola/ph

otos/?tab=album&album_id=731465196984559 

 

Imatge d’una de les propostes d’aquesta iniciativa. 
 

ACOSTANT L’OBRA DE CREADORS/ES I 

PROPICIANT ACCIONS COL·LECTIVES DE 

CREACIÓ 

Us imagineu una #BibliotecaEscolar capaç…  
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El Projecte Gravitacions de la Fundació Joan Miró fa un temps que col·labora amb diversos centres educatius de la 

ciutat, engrescant els estudiants en projectes de creació. El curs passat estudiants de l'INS Consell de Cent van 

col·laborar amb la Fundació per reflexionar sobre el procés artístic i participar en la creació d'una exposició col·lectiva a 

l'espai 13 de la Fundació. 

https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/complicitats/projectes/6/gravitacions 

 

 

 

 

 

 

CREANT PROJECTES EN COL·LABORACIÓ AMB D’ALTRES INSTITUCIONS 

Us imagineu una #BibliotecaEscolar capaç…  
d’atiar la revolució cultural a través de la relació amb 
professionals i institucions culturals i científiques? 

 

7 

https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/complicitats/projectes/6/gravitacions
https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/complicitats/projectes/6/gravitacions
https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/complicitats/projectes/6/gravitacions
https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/complicitats/projectes/6/gravitacions
https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/complicitats/projectes/6/gravitacions
https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/complicitats/projectes/6/gravitacions
https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/complicitats/projectes/6/gravitacions
https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/complicitats/projectes/6/gravitacions
https://www.fmirobcn.org/ca/fundacio/complicitats/projectes/6/gravitacions


Balla’m un llibre 

El projecte “Balla’m un llibre” del Servei de Biblioteques és un 

exemple de com podem crear enllaços entre la dansa i la 

literatura: 

http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-

biblioteques/linies-

dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/ballam-un-llibre/  

El treball coreogràfic a partir d’un text literari és només una de 

les infinites opcions que tenim a l’hora de construir projectes 

amb companyies o escoles de dansa.  

Si us interessa la vinculació del treball del cos i el moviment 

amb el del traç i el dibuix també us recomanem amb passió les 

propostes de:  https://www.segnimossi.net/en/pictures.html 

O explorar els resultats de la col·laboració entre la Maison de la 

Danse i la Biblioteca Municipal de Lyon, a partir de les 

intervencions artístiques en forma de performance de Zar 

Rosnet. Podeu llegir més sobre l’experiència a través de l’article 

“Entre danse et littérature” del número 272 de la Revue des 

livres pour enfants: 

http://cnlj.bnf.fr/fr/detail_revue/Creation_artistique_et_mediati

ons_culturelles_en_bibliotheque/272 

 

Club de lectura “Llegir el teatre” 

I d’altra banda, el club de lectura “Llegir el teatre” 

impulsat també pel Servei de Biblioteques i el Teatre 

Nacional de Catalunya (TNC) ens proposa un model 

interessant per acostar els joves als textos teatrals i a la 

programació de la sala! 

http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-

biblioteques/linies-

dactivitat/promocio_lectura_cultura/clubs_lectura/llegir_t

eatre/ 

 

 

 

 

PROMOVENT EL VINCLE ENTRE LA LITERATURA I D’ALTRES LLENGUATGES 

ARTÍSTICS  

Imatge de  “Flora i el flamenco”, editat per Bárbara Fiore. 
Un llibre magnífic per estimular un projecte de dansa, cos 

i moviment.  

Us imagineu una #BibliotecaEscolar capaç…  
d’atiar la revolució cultural a través de la relació amb 
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L’ARTECA 

Heu imaginat mai la possibilitat d’incorporar al fons de la 

biblioteca una col·lecció d’art? En algunes biblioteques com la 

francesa Bonlieu incorporen una petita galeria d’art a la 

mateixa àrea infantil i adreçada a tots els usuaris infantils de la 

biblioteca. 

http://cnlj.bnf.fr/sites/default/files/revues_document_joint/PUBLI

CATION_8842.pdf 

També pot inspirar-vos el projecte Arteca de la Biblioteca de 

Palafrugell. Un servei gratuït d’exposició i préstec d’obres d’art 

d’artistes locals. http://www.arteca.cat/ 

O cercar la possibilitat d’acollir una exposició d’il·lustració al 

voltant d’un tema, un llibre que estigui d’efemèride o d’un artista.  

I en última instància us pot ajudar conèixer algunes iniciatives de 

casa nostra adreçades a promoure la il·lustració i l’art entre els 

infants com https://ilustrarium.com/  o 

https://www.plomgallery.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dalt, pintura col·lectiva realitzada per infants en un taller amb Taro Gomi 
en el marc de Món llibre i, a sota, exposició dels estudiants d’il·lustració de 
l’Escola de la Dona. 

Us imagineu una #BibliotecaEscolar capaç…  
d’atiar la revolució cultural a través de la relació amb 
professionals i institucions culturals i científiques? 
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Us imagineu una #BibliotecaEscolar 
capaç…  

 

d’atiar la revolució cultural a través 

d’accions i sortides ben 

reflexionades i que vagin més enllà 

dels murs del centre? 
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Dissenyant propostes literàries, de 

reflexió i de creació per a tota la 

comunitat educativa.  

El Carnestoltes literari del centre Gençana de 

València ho aconsegueix. Durant la setmana del 

carnestoltes la literatura transforma el centre de 

forma trencadora, però al llarg de l’any les propostes 

culturals a les quals pot assistir tota la comunitat 

educativa són constants! 

http://www.gencana.es/val/secciones/carnaval-

literari/ 

Accés al programa del curs 2016-2017: 

http://www.gencana.es/downloads/Programa_XXVIII

_carnaval.pdf 

 

 

 

 

AMB PROPOSTES CULTURALS QUE IMPLIQUIN A TOTA LA COMUNITAT  

Us imagineu una #BibliotecaEscolar capaç…  
d’atiar la revolució cultural a través d’accions i sortides ben 
reflexionades i que vagin més enllà dels murs del centre? 
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Al municipi de St. Vicenç dels Horts i en motiu del dia de la poesia impulsen la campanya #CiutatenVers.    

Entre els actes previstos hi consta un recital de poesia en les diferents llengües del municipi i també composicions poètiques 

són repartides per tot el municipi, en marquesines i edificis municipals, acompanyades de codis QR que permeten escoltar el 

poema de la veu de rapsodes locals, entre d’altres accions.  

http://www.svh.cat/actualitat/noticies/2018-03-19-sant-vicenc-dels-horts-celebra-el-dia-internacional-de-poesia-.html 

Us imagineu que en lloc de timbres per marcar el canvi d’assignatures sonessin timbres poètics o literaris gravats pels 

propis alumnes a partir dels seus poemes o fragments preferits? 

Us imagineu com la biblioteca escolar podria inundar de literatura el centre educatiu? El mestre i especialista en 

biblioteca escolar Jaume Centelles ha proposat en nombroses ocasions dur la biblioteca en espais alternatius com els 

lavabos, els penjadors, el pati, els passadissos o el gimnàs, entre d’altres.  

 

Imatges d’accions i espais de lectura fora dels murs de la biblioteca, de l’escola Sant Josep El Pi, de L’Hospitalet de Llobregat. 

Us imagineu una #BibliotecaEscolar capaç…  
d’atiar la revolució cultural a través d’accions i sortides ben 
reflexionades i que vagin més enllà dels murs del centre? 
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Editar una petita revista recollint totes les propostes culturals 

del proper trimestre que no es poden perdre per incentivar la 

vida cultural de docents i famílies fora de l’escola. Si el vostre 

municipi no disposa d’una agenda cultural única i de referència 

per a les famílies o els joves, pot ser una bona opció! I revistes ja 

existents com http://elculturista.cat/ us poden servir d’inspiració.  

Organitzant un programa anual de sortides culturals amb 

l’AMPA o l’AFA, per exemple. Que possibiliti a les famílies o 

joves, participar d’una activitat cultural sorpresa cada mes. Es 

pot fixar un dia, per exemple, el segon dissabte de cada mes, i 

confegir un programa divers i llaminer que gestioni la compra 

d’entrades per a les diferents propostes, els trasllats... 

Proposant rutes literàries per endinsar-se en el llegat d’un 

autor i conèixer in situ el seu univers personal i creatiu. El 

projecte Clàssics catalans en ruta de les Biblioteques de la 

Generalitat us pot ajudar a fer les primeres passes! 

http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-

dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/ 

Organitzant sortides i visites a les biblioteques i les 

llibreries de la zona, per presentar a l’alumnat, però també al 

claustre i a les famílies, professionals i espais on poden trobar 

assessorament i propostes interessants.  

 

 

 

 

 

 

DINAMITZANT UN PROGRAMA DE SORTIDES CULTURALS  

 

 

 

Visita d’un centre educatiu a la llibreria infantil i juvenil Casa Anita. 
 

Us imagineu una #BibliotecaEscolar capaç…  
d’atiar la revolució cultural a través d’accions i sortides ben 
reflexionades i que vagin més enllà dels murs del centre? 

13 

http://elculturista.cat/
http://elculturista.cat/
http://elculturista.cat/
http://elculturista.cat/
http://elculturista.cat/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/
http://biblioteques.gencat.cat/ca/el-servei-de-biblioteques/linies-dactivitat/promocio_lectura_cultura/projectes/classics_catalans/


US INSPIRA? 

Compartiu a les xarxes socials aquestes i altres propostes 
inspiradores amb l’etiqueta #Bibliorevolució! 
 
Expliqueu-nos quina ha estat la proposta que us ha semblat 
més interessant, proposeu-nos noves pràctiques fins ara 
desconegudes i no deixeu d’imaginar nous usos de la 
biblioteca escolar, perquè qualsevol petit i gran detall pot 
facilitar la biblio(r)evolució a d’altres centres educatius. 
 
Sigueu font d’inspiració! 

© Fundació Jaume Bofill, 2018     Autoria: Marta Roig i Anna Juan 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en



