
2a Trobada Pedagògica de Biblioteques 
Escolars de Catalunya 

Treball en xarxa: sumar és 

guanyar! 
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Treball en xarxa: sumar és guanyar! 

Objectius 

 Mostrar la importància del treball en xarxa biblioteca escolar– serveis educatius-biblioteca pública- 

entorn 

 Destacar el paper dels serveis educatius i la biblioteca pública com a impulsors del treball en xarxa 

de les biblioteques de la seva zona 

 Conèixer experiències de treball en xarxa de les biblioteques en els territoris: com s’organitzen, 

quines línies de treball segueixen… 

Programa 

9:00 a 9:15 h   Acreditacions  

9:15 a 9:30 h   Benvinguda i inauguració de la jornada  

9:30 a 10:30 h Taula rodona: Junts fem + 

Participants: 

 Cristina Garreta, directora Biblioteques Municipals de Reus 

 Jordi Dolcet, assessor de biblioteca escolar, CRP Sant Vicenç dels Horts 

 Flora Grané, coordinadora Pla Lector Bages Sud 

 Xavier Ginestet Solé , cap d’estudis de l’Institut Pla Marcell de Cardedeu 

 Montse Vall Segura, coordinadora BE Escola Les Savines (Cervera) 

Moderador: Pere Mayans,  cap del Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics 

10:30 a 11:00 h  Presentació de la nova secció Xarxa de biblioteques de la web del programa “puntedu”. 

11:00 a 11:30 h  Pausa per esmorzar  

Informació general 

Data: 30 de maig de 2017 

Lloc: Institut Eugeni d’Ors.  

Av. del Maresme, 192-212 -  08918 Badalona  

Com arribar-hi: L2 Sant Roc 

Període d’inscripció:  del 25 d’abril al 25 de maig 

Per a consultes: biblioteques@xtec.cat 

Enllaç a la inscripció  

#2ajornadapuntedu 

mailto:biblioteques@xtec.cat
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/capacitats_competencies_curriculum/biblioteques_escolars/
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Dinamització lectora i treball en 
xarxa  

Comissió de dinamització 
lectora de Badalona 

Imma Casal, biblioteca Can 
Casacuberta; Dolors Zamora, 
Regidoria de Cultura, 
Ajuntament; Marta Bravo, 
Regidoria d'Educació, 
Ajuntament; 
Neus Llibre, Servei Educatiu, 
ELIC; Guillem Carmona, 
coordinador programa Lecxit 
Badalona, PEE; Lluïsa Salvador, 
CRP Badalona. 

Projecte Tàndem: una aliança de 
lectura. L’Hospitalet de Llobregat 

Paqui Serrano, coordinadora de la 
biblioteca de l’escola Joan 
Maragall; Pedro Bravo, Biblioteca 
Central Tecla Sala. 

Pla d’animació a la Lectura de 
Vilanova i la Geltrú 

Núria Fonoll, Tècnica del Servei 
d’Educació de l’Institut Municipal 
d’Educació i Treball de 
l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú i  Cristina Torremorell 
Viyuela,  Biblioteca Municipal Joan 
Oliva de Vilanova i la Geltrú. 

 

Compartim recursos: guies 
temàtiques, clubs de lectura, 
lectura en veu alta al Districte i 
“Beu Poesia”, un projecte de 
poesia audiovisual  

Seminari de Biblioteques 
escolars de Nou Barris 
(Barcelona) 

Mariví Blasco, Yolanda 
Fernández i Encarnación 
Hernández, Escola 
Aiguamarina ; Dani Espresate, 
Escola Àgora; Victòria Fuentes, 
Escola Àgora. 

Clubs de lectura de secundària de 
l’Alt Empordà. SE de l’Alt Empordà 

Antònia Tubau , Institut Alexandre 
Deulofeu (Figueres); 

Margarita Vidal, Institut El Pedró 
(l’Escala). 

M. del Pilar Arnaiz Pérez, SE de l’Alt 
Empordà. 

                

Bibliocabàs i espais de lectura 
compartida al Seminari de BE de la 
Ribera d’Ebre 

Joana Vernet, assessora de 
biblioteca escolar del SE-CRP de la 
Ribera d'Ebre i coordinadora del 
Seminari de BE de Móra d’Ebre. 
 

  

  

Grup de treball de biblioteques 
escolars de Rubí i Castellbisbal. 
SE Vallès Occidental III  

Carme Pomareda, Escola Torre 

de la Llebre (Rubí);  Mariví San 

José, Escola Ca n’Alzamora 

(Rubí); Anna Trepat, CRP Vallès 

Occidental III. 

Seminari de coordinació de BE de 
l’Alt Penedès: un exemple 
d’organització 

Foix Ortiz, Escola Mas i Perera 

(Vilafranca del Penedès), Montse 

Ibáñez (mestra jubilada i extècnic 

CRP) i Anna Badia (assessora de 

biblioteca escolar del CRP Alt 

Penedès). 

Seminari de coordinació de BE i 
lectura. CRP Sant Andreu 
(Barcelona) 

Montserrat Gabarró, assessora de 
biblioteca escolar del CRP Sant 
Andreu. 

 Espai de conversa i reflexió Espai de conversa i reflexió Espai de conversa i reflexió 

13:30 a 14:15 h El projecte de biblioteca i el pdcentre  

14:15 h  Tancament  

11:30 a 13:30 h Bones pràctiques de treball en xarxa  
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Breu descripció de les experiències  

 

Dinamització lectora i treball en xarxa. Comissió de Dinamització Lectora de Badalona 

Grup de treball en xarxa pel foment de la lectura en l'àmbit de la ciutat de Badalona  

Bibliocabàs i espais de lectura compartida al Seminari de BE de la Ribera d’Ebre 

El bibliocabàs com a model de recomanació lectora dins els racons de biblioteca escolar i biblioteca d'aula. Els 

alumnes de les escoles de la Ribera d’Ebre fan viatjar llibres i recomanacions entre les biblioteques escolars amb 

ajuda del cabàs viatger. 

Projecte Tàndem: una aliança de lectura. L’Hospitalet de Llobregat 

El tàndem entre la Biblioteca Central Tecla Sala i l'Escola Joan Maragall de l'Hospitalet potencia la relació de l'escola 

amb l'equipament cultural a partir d'activitats literàries adreçades a tota la comunitat educativa, en la mesura que 

enforteix lligams ja establerts i col·labora en tasques tècniques de la biblioteca escolar, un dels motors essencials 

d'aquesta escola.  

Pla d’animació a la lectura de Vilanova i la Geltrú 

Aquest pla va néixer el curs 1998-1999, impulsat per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Actualment, tots els 

centres d’educació infantil i primària de la ciutat i les dues biblioteques públiques participen en el projecte.  

Clubs de lectura de secundària de l’Alt Empordà. SE de l’Alt Empordà 

Grup de treball format per docents que comparteixen l’organització i el funcionament del clubs de lectura dels seus 

centres. 

Compartim recursos: guies temàtiques, clubs de lectura, lectura en veu alta al districte i Beu Poesia, un projecte 

de poesia audiovisual 

Seminari de biblioteques escolars de Nou Barris (Barcelona) 

En un ambient engrescador, els membres del seminari coordinen diferents activitats per afavorir el gust per llegir 

en tots el seus centres, fent activitats conjuntes i compartint recursos per millorar la biblioteca escolar de cada 

centre. Expliquen les seves activitats més destacades. 

Grup de treball de biblioteques escolars de Rubí i Castellbisbal. SE Vallès Occidental III 

Vint anys treballant de manera coordinada per aconseguir que la biblioteca escolar esdevingui una eina bàsica 

d'aprenentatge en el desenvolupament de totes les àrees i que fomenti l'hàbit lector en totes les etapes 

educatives.  

Seminari de coordinació de BE de l’Alt Penedès: un exemple d’organització  

Breu exemple de com s’ha organitzat el seminari de coordinació Les biblioteques escolars de l’Alt Penedès per 

donar resposta a les diferents tipologies de centre i d’organitzacions de les BE, tot utilitzant i combinant la 

presencialitat al seminari, les eines TIC i l’intercanvi d’experiències. 

Seminari de coordinació de BE i lectura. CRP Sant Andreu (Barcelona) 

Molts anys treballant per la coordinació entre els centres del districte i donant suport a l’organització i dinamització 

de les biblioteques escolars. 


