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Benvolgut/-da Sr/a,

Partim del concepte i model actual de biblioteca escolar (que ja s’està desenvolupant des del 

Programa  de  Biblioteca  Escolar  del  Departament  d’Ensenyament),  i  que  es  basa  en  la 

consideració de la biblioteca com un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències 

bàsiques i, a la vegada, el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees, matèries i 

etapes educatives, per tal de fer-vos arribar  les següents reflexions, amb les quals argumentem 

les peticions que motiven aquesta carta.

En  primer  lloc,  les  biblioteques  escolars  han  de  ser  espais  educatius  dinàmics,  centres  de 

recursos per a l’aprenentatge i per a la recerca, al servei del projecte educatiu del centre i amb la 

missió de facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació, tot afavorint els processos de creació 

del coneixement. De tal manera esdevé un element clau per a l’assoliment de la competència 

informacional i de la competència lectora dels alumnes (amb una intervenció molt activa en el 

PLEC del centre i  en la consecució de l’hàbit  lector),  així  com de l’adquisició d’aprenentatges 

autònoms. 

Per coordinar les tasques que comporten aquestes accions de suport a la pràctica educativa i per 

realitzar tota la gestió que requereix en el manteniment i  dinamització,  es necessita que una 

persona formada disposi del suficient horari de dedicació. Considerem que aquestes hores són un 

recurs  imprescindible  i  que  ja  es  contempla  a  l’article88  de  la  Llei  12/2009  del  10  de  juliol, 

d’educació (LEC), on al punt 2 llegim que  “a aquest efecte, l’Administració educativa ha de proveir 

els centres públics dels recursos adequats”.  

Recordem també que des del projecte d’innovació de biblioteca “puntedu”s’està fent una inversió 

important en infraestructura, en materials i en formació; però impulsar les biblioteques escolars és 

una tasca que s’ha de continuar fent un cop acabats els tres anys de duració del projecte; per tant, 

considerem que  la persona formada ha de disposar d’un mínim d’hores per desenvolupar la tasca 

de gestió cada curs escolar o, en cas contrari, no es podrà donar l’impuls desitjat a la biblioteca.



En tercer lloc cal dir que, actualment, les persones que exerceixen la coordinació de biblioteca no 

veuen la seva funció reconeguda des de l'Administració. Encara més, tot i que en alguns centres 

hagin fet  ús del  Decret  d'autonomia,  en referència  a la  creació  del  càrrec de coordinador  de 

biblioteca, aquest no és reconegut per la direcció de molts centres. En aquest sentit, és bo de fer 

saber  com les hores que els  responsables  dediquen a l'atenció dels  usuaris  de la  biblioteca, 

catalogació, dinamització lectora i pedagògica,... els consten només com a hores de permanència 

en el centre, sense cap mena de reconeixement administratiu

Atenent a tots aquests aspectes, us voldríem fer les següents sol·licituds:

Primera: El reconeixement administratiu de la coordinació de la biblioteca en els centres 

educatius des del proper curs, de tal manera que dins de l'organització de cada centre es 

pugui considerar un càrrec de coordinació reglada, en paritat amb els altres reconeguts 

com, per exemple, la coordinació d’informàtica, de riscos laborals o de cicle.

Segona:  Una regularització de la normativa  que estableixi  uns mínims,  que es puguin 

respectar,  per a tots els centres, en referència a hores de coordinació i  obertura de la 

biblioteca (pensem en les hores d'esbarjo, posem per cas).

Com a coordinadores i formadores en l’àmbit de la biblioteca escolar,no ens limitem a expressar la 

nostra opinió personal, sinó que hem recollit els suggeriments de molts mestres i professors/es 

que  també  veuen  aquesta  necessitat  i  que  ens  recolzen  en  les  peticions,  les  quals  veiem 

indispensables, inajornables i urgents pel que fa a la funció de les biblioteques escolars i de llurs 

coordinadors.

Agraïm el vostre interès i us saludem cordialment,

EULÀLIA ISABEL RODRÍGUEZ PITARQUE (INS Castelló d’Empúries)

MARGARITA VIDAL JURADO (INS El Pedró de l’Escala) 
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