
 

 1 

Teresa Llabata 
Benissa 1 de juny de 2011 

COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS I 

DOCUMENTALISTES DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

 
                El grup de treball dedicat  a les Biblioteques Escolars, recentment 
constituït dins del COBDCV, té com objectiu principal ajudar al 
desenvolupament de la Biblioteca Escolar dins del centres públics 
d’ensenyament no universitari de la Comunitat Valenciana. 
 
Les primeres propostes per al  desenvolupament de la Biblioteca Escolar (BE a 
partir d’ara) es fonamenten en dos documents : 
 
1º Manifest IFLA/UNESCO. 
 
Des del 1999 la BE  té les bases pel seu desenvolupament en la manifest 
IFLA/UNESCO que defineix el tipus de biblioteca.  
 
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_es.html 
 
Cal assenyalar la reflexió que el document fa al seu preàmbul per tal de situar 
el marc de la BE: 
 
“La biblioteca escolar en el context de l’ensenyament i de l’aprenentatge per 
tothom. 
La biblioteca escolar proporciona informació i idees que són fonamentals per tal 
de reeixir en la societat contemporània, basada en la informació i el 
coneixement. La biblioteca escolar dota els estudiants amb les eines que els 
permetran d’ aprendre al llarg de tota la seva vida i desenvolupar la seva 
imaginació, fent possible així que esdevinguen ciutadans responsables.” 
 
A continuació crea unes directrius: 

 Missió de la biblioteca escolar 

 Finançament, legislació i xarxes 

 Funcions de la biblioteca escolar 

 Personal 

 Funcionament i gestió 

 Implantació del manifest. 
 
L´IFLA/UNESCO School Library Manifesto: the school library in teaching and 
learning for all  va ser publicat l’any 2000. Aquest manifest ha estat molt ben 
acollit a tot el món i traduït a moltes llengües. Continuen fent-se noves 
traduccions ja que bibliotecaris d’arreu  el món estan utilitzant el manifest per 
promoure la BE  en els seus països. 
               

http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_es.html
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2º Llei4/2011, de 23 de març, de la Generalitat , de Biblioteques de la 
Comunitat Valenciana. 
 
Un altre document que cal tindre en compte al treballar el desenvolupament de 
la BE al nostre país, es la nova llei sobre les Biblioteques de la Comunitat 
Valenciana 
 
bv.gva.es/documentos/ley4.pdf 
 
Al capítol V, article 32 desenvolupa quatre punts sobre els centres 
d’ensenyament no universitari. 
 Aquesta llei no es compromet a res específic i sorprenentment deixa  la BE en 
mans del voluntarisme. 
Al nostre parer s’ha deixat passar l’oportunitat per fixar un primer marc per la 
implantació i consolidació efectiva de les biblioteques escolars, amb unes ràtios 
mínimes de fons i personal qualificat, ja que són una de les peçes claus de 
qualsevol sistema educatiu, més encara a l’ensenyament obligatori. 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 

A partir d’aquests documents el Grup de BE del COBDCV comença el 
seu treball per donar impuls i recolzar els claustres de les nostres escoles 
públiques que treballen per un ensenyament de qualitat.   
Som realistes i considerem que no podem renunciar a una BE que camine cap 
a uns objectius concrets: 

 
- Un bibliotecari amb coneixements de pedagogia , integrat dins del 

claustre escolar i recolçat per aquest. 
 
- Una biblioteca central integrada en l’escola i anima d’aquesta que 

nodrisca les diferents biblioteques d’aula. 
 

- Un lot fundacional que responga adequadament al projecte educatiu. 
 

- Per tal de garantir la viabilitat i la continuïtat de la BE, cal crear una 
comissió integrada per representants dels mestres, AMPA i alumnes. 
Aquesta comissió tindria com a funcions principals l’elaboració del 
projecte de biblioteca i l’establiment del pla de treball anual. 

 
 

Grup BE del COBDCV                    26 de maig de 2011 
 


