FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Barcelona, 02/03/2018

30 centres educatius inicien un procés
creatiu per repensar els usos de la
biblioteca escolar
145 centres s’han presentat a la crida Biblio(r)evolució: repensem els usos de la biblioteca escolar.
30 propostes han estat seleccionades de les quals 15 són de centres educatius
d’Infantil i Primària i 15 de Secundària o mixtes
D’entre els 30 centres, 27 són públics i 3 concertats i estan distribuïts entre les demarcacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.
El dia 3 de març se celebrarà una primera jornada de capacitació amb els 30 centres
triats als que s’aportarà eines metodològiques i recursos per repensar els usos de la
biblioteca escolar
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 persona responsable que impliquen horaris d’obertura reduïts i escasses activitats de dinamització i suport al currículum. Aquesta situació de manca d’inversió s’agreuja a secundària. Com ja assenyalen recerques i organismes de prestigi internacional com la IFLA o la
UNESCO, una biblioteca escolar proactiva esdevé catalitzadora del canvi i la millora educativa.
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Les biblioteques escolars no són simplement espais on emmagatzemar llibres sinó agents
amb potencialitat per aprofundir en les petites revolucions educatives que s’estan portant
a terme a l’actualitat. La Fundació Jaume Bofill defensa el paper decisiu de la biblioteca
escolar com agent que garanteix un entorn lector, que forma una ciutadania culta, lliure i
crítica amb independència de la seva condició social i que proveeix de referents diversos a
tota la comunitat educativa Malauradament no s’està aprofitant tot el seu potencial per
garantir competències claus per l’èxit educatiu com són les lectores, informacionals o les
digitals.
Amb la crida Biblio(r)evolució volem fer aflorar models de biblioteques escolars que tinguin
un paper actiu en els processos d’aprenentatge d’infants i joves en tots els centres educatius. Per universalitzar un servei de biblioteca escolar adaptat a les necessitats de cada escola i institut, cal que les administracions facin una aposta decidida per dotar-les de recursos i d’una dedicació suficient de la persona responsable. Aquesta persona responsable
podria liderar propostes que resolguin necessitats del centre educatiu des de la biblioteca
escolar.
La Fundació Jaume Bofill reivindica la Biblioteca escolar com un agent capaç de respondre als reptes educatius actuals per això va llançar un repte a la comunitat educativa;
que repensessin els usos de la biblioteca escolar i iniciïn una biblio(r)evolució .
Per respondre al repte 145 centres han presentat les seves iniciatives. Un comitè extern ha
seleccionat les 30 propostes més prometedores. Per la tria, s’ha valorat especialment aquelles propostes que:
● Parteixen de necessitats concretes del centre.
● Que pretenen implicar a la comunitat educativa en el procés creatiu.
● Ofereixen noves mirades de la biblioteca escolar, que van més enllà de les funcions
clàssiques que se li han atribuït.
● Tenen un equip impulsor il·lusionat i agosarat i comptin amb el compromís del centre (equip directiu, ampa/afa, claustre…).
Les principals característiques de la mostra dels 30 centres educatius seleccionats són:
● Etapa educativa: 15 centres educatius d’infantil i primària i 15 centres de secundària
o mixtes.
● Titularitat: 27 centres públic i 3 centres concertats.
● Territori: 22 centres de la demarcació de Barcelona (Barcelona, Cornellà de Llobregat, El Masnou, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Granollers, Les Masies
de Voltregà, L’Hospitalet de Llobregat, Ripollet, Terrassa, etc.), 5 de Girona (Banyoles, L’Escala, Porqueres, Roses), 2 de Tarragona (Tarragona i Reus) i 1 de Lleida
(Cervera).
Els 30 centres que participaran de manera activa a la crida formaran part d’un laboratori
que permetrà explorar noves possibilitats i accions que des de la biblioteca ajudin els centres a fomentar la lectura i les competències informacionals, generar nous ambients
d’aprenentatge, apoderar les famílies i incrementar la seva participació, crear espais virtuals de socialització de la lectura i idear prototips de biblioteca digital.
El procés co-creació i prototipat de solucions dels centres es compartirà de manera oberta
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a través de les xarxes socials i espais presencials. D’aquesta manera el coneixement que
es generi en aquest laboratori podrà ser útil per la resta de centres que volen repensar els
usos de la seva biblioteca escolar.
Els 30 centres educatius triats han proposat solucions innovadores alineades amb algun
dels següents eixos:
La biblioteca escolar com agent de revolució educativa
● que dona suport a la tasca docent del professorat promovent la transversalitat dels
projectes, aportant metodologies innovadores i impulsant el treball col·laboratiu entre els docents.
● que acompanya els itineraris formatius personalitzats de l’alumnat i impulsa la creació, la recerca i la implicació de l’alumnat en la construcció de coneixement.
La biblioteca escolar com agent d’equitat, participació i cohesionador de la comunitat
educativa.
● que democratitza el saber i possibilita l’accés lliure a la cultura de tots els infants,
sigui quina sigui la seva condició social.
● que garanteix la inclusió i cohesió de la comunitat educativa, a través d’espais de
trobada i intercanvi, i que especialment apodera i capacita a les famílies en la seva
tasca educativa.
La biblioteca escolar com agent dinamitzador cultural del centre
● que connecta les activitats socials i culturals de dintre del centre educatiu amb el
territori.
● que treballa la integració dels diferents col·lectius que configuren una comunitat
educativa creant xarxes entre els professionals i institucions culturals i científiques
del territori.
La biblioteca escolar com a laboratori per promoure i liderar un centre lector.
● que ofereix a l’alumnat eines per la comprensió lectora i per l’èxit educatiu com ara
l’adquisició d’habilitats reflexives i analítiques.
● que crea mecanismes per acompanyar els itineraris lectors de l’alumnat de forma
personalitzada facilitant ambients de lectura diversos.
La biblioteca escolar com agent que activa i impulsa la cultura digital .
● que facilita l'alfabetització digital i informacional dels usuaris capacitant-los per a la
consulta eficaç de materials de suports diversos.
● que acompanya i aportar criteris per l’accés i selecció de recursos digitals.
Els centres tindran fins el 15 de maig de 2018 per idear i cocrear amb la seva comunitat
educativa una proposta de nou ús. Per fer-ho, comptaran amb mentors experts en biblioteca escolar, formació i un kit metodològic específic per acompanyar el procés.
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La primera jornada de capacitació se celebrarà de les 10:00 a 14:30 del dissabte 3 de
març de 2018 a l’Auditori Convent del MACBA, i té com a objectiu aportar eines metodològiques i recursos per repensar els usos de la biblioteca escolar. Durant aquesta jornada
es presentarà la guia metodològica que facilita propostes d’activitats per orientar i acompanyar el procés d’ideació.
Al final del procés, que tindrà una durada de tres mesos, es destinarà una dotació econòmica per aquelles solucions finals amb més potencial. 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 diferents 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. Els premis es lliuraran en el marc d’unes jornades obertes a on s’intercanviaran
pràctiques, aprenentatges i solucions.

Fer una aposta per repensar els usos i models de la biblioteca escolar és una primera espurna de canvi per potenciar una experiència ben reflexionada i original que mostri una
nova generació de solucions transferibles a altres centres educatius.

Més informació
Si voleu concertar una entrevista amb alguns dels centres, poseu-vos en contacte amb:
Àlex Cosials, responsable del projecte 617 033 881.
Web de la crida Biblio(r)Evolució:
http://educaciodema.cat/crides/bibliorevolucio/bibliorevolucio
Llistat complet de centres seleccionats:
http://educaciodema.cat/crides/bibliorevolucio/centres-educatius-participants
Vídeos:
Promocional: https://www.youtube.com/watch?v=mCfjoQRLXLI
Acte de presentació de la crida: http://educaciodema.cat/crides/bibliorevolucio/acte-depresentacio
Crides anteriors:
Hack the School, espais per aprendre i conviure
#Reuniófamílies redissenyem la primera trobada amb les famílies
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