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Barcelona, 09/11/2017 
 

La manca d’inversió en les biblioteques 
escolars frena les competències 
informacionals i lectores de l’alumnat.  

La Fundació Jaume Bofill busca 30 centres educatius que vulguin  
repensar el usos de la biblioteca escolar en tant que agent del canvi i 
d’innovació educativa. 
 

Tot i que la majoria dels centres educatius de primària i secundària disposen de biblioteca 
escolar, la realitat és que un tant per cent molt elevat no pot oferir serveis de qualitat per 
respondre a les necessitats dels centres educatius. Habitualment disposen de materials 
obsolets i amb manca de recursos per actualitzar-los, poques hores de dedicació de la per-
sona responsable que impliquen horaris d’obertura reduïts i escasses activitats de dina-
mització i suport al currículum. Aquesta situació de manca d’inversió s’agreuja a secundà-
ria. 

La Fundació Jaume Bofill defensa el paper decisiu de la biblioteca escolar en la competèn-
cia informacional i la lectura però també com a agent de (r)evolució educativa, 
d’equitat i cohesió, de dinamització cultural del centre i d’innovació tecnològica. 
Malauradament no s’està aprofitant tot el seu potencial per garantir competències claus 
per l’èxit educatiu com són les lectores i informacionals. Com ja assenyalen recerques i 
organismes de prestigi internacional com la IFLA o la UNESCO, una biblioteca escolar pro-
activa en aquestes qüestions esdevé catalitzadora del canvi i la millora educativa.  

En l’actual context de transformació educativa, considerem que una biblioteca escolar acti-
va i integrada ha de poder respondre a alguns dels reptes educatius actuals com la perso-
nalització dels aprenentatges, la integració de les alfabetitzacions múltiples o l’accés a 
continguts de qualitat per al desenvolupament d’habilitats i competències, entre d'altres. 
Cal destacar la biblioteca escolar com a agent que garanteix l’equitat i l’accés dels in-
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fants més vulnerables a continguts de qualitat així com la cohesió de la comunitat edu-
cativa. Perquè això sigui possible, cal reclamar més inversió per tal que la biblioteca es-
devingui un servei actiu, aliat del canvi i la innovació educativa.  

La Fundació Jaume Bofill reivindica la Biblioteca escolar com un agent capaç de respondre 
als reptes actuals de l’educació dels centres en tant que:  

● agent de revolució educativa 

● agent d’equitat, participació i cohesió de la comunitat educativa  

● agent dinamitzador cultural del centre 

● laboratori per promoure i liderar un centre lector 

● agent d’impuls i participació activa a la cultura digital 

Tenint en compte el potencial educatiu de la biblioteca escolar la Fundació Jaume Bofill, 
presenta la crida #bibliorevolució: Repensem els usos de biblioteca escolar. La crida pre-
tén impulsar una reflexió profunda sobre els objectius de la biblioteca al servei de les ne-
cessitats i els horitzons de cada centre educatiu. Aquesta crida busca 30 centres educatius 
que vulguin repensar el paper de la biblioteca escolar i imaginar i explorar, amb la comuni-
tat educativa, projectes concrets que impulsin i visibilitzin el potencial d’una biblioteca 
escolar quan s’orienta a donar suport als processos de transformació educativa dels cen-
tres.  

L’acte de presentació de la crida tindrà lloc el 9 de novembre al Recinte Modernista de Sant 
Pau (Sala Pau Gil) de 18:00 a 20:00 h. (C. Sant Antoni Maria Claret 167, Barcelona). Durant 
l’acte es presentaran els requisits per participar a la crida així com experiències inspirado-
res de biblioteques escolars reeixides. També es durà a terme un taller en el què els parti-
cipants podran començar a elaborar propostes creatives per la biblioteca escolar.   

La crida és oberta a totes les escoles bressol i a tots els centres educatius d’infantil, primà-
ria i/o secundària de Catalunya. La presentació de candidatures per part dels centres esco-
lars es podrà realitzar des del mateix 9 de novembre fins el 15 de gener del 2018, a partir 
del següent formulari: Formulari de participació.  

D'entre tots els participants, la crida seleccionarà 30 projectes. Aquests comptaran amb 
una guia metodològica basada en el design thinking, la mentoria d'experts en biblioteca 
escolar, formacions i espais per compartir els aprenentatges que vagin fent durant el pro-
cés i visites a experiències de referència. La crida ens permetrà explorar nous usos i mo-
dels de biblioteca escolar i pilotar canvis viables que posteriorment es podran incorporar i 
estendre a altres centres educatius.  

La Fundació Jaume Bofill lliurarà 4 premis entre tots els centres participants. Un primer 
premi, de 6.000€ al projecte més innovador, original i amb una forta implicació de dife-
rents agents de la comunitat educativa; i tres premis de 1.500€, atorgats a: un projecte 
amb clara vocació d’innovació, a un projecte amb un procés participatiu interessant i a un 
projecte amb un fort impacte comunitari. 
 
 
 
 
 

http://www.fbofill.cat/
http://educaciodema.cat/crides/bibliorevolucio/bibliorevolucio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC_I2yftNwcyeMCuyrOniOArSMn_9Y4DrbKn89lwe0mtJwBg/viewform
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Més informació  
 
Web de la crida Biblio(r)Evolució: 
http://educaciodema.cat/crides/bibliorevolucio/bibliorevolucio 
 
Bases de la crida: 
http://educaciodema.cat/sites/default/files/crides/bases_de_la_crida_bibliorevolucio.pdf 
 
Crides anteriors:  
Hack the School, espais per aprendre i conviure  

#Reuniófamílies redissenyem la primera trobada amb les famílies  
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