
  

 

 

La xarxa de biblioteques escolars facilita 

el treball col·laboratiu, de suport i 

d’assessorament als centres educatius i el 

seu teixit es configura amb diversos 

agents: 

 Coordinadors de les biblioteques 

escolars dels centres educatius. 

 Assessors de biblioteques escolars 

dels CRP.  

 Grups de treball i seminaris de 

biblioteques escolars.  

 Referents territorials de biblioteques 

escolars. A cada Servei Territorial hi 

ha una o dues persones amb aquest 

perfil. 

 Biblioteques públiques i altres 

entitats de l’entorn relacionades 

amb la lectura i l’accés a la 

informació que es coordinen amb 

els centres educatius i els SE/CRP en 

diverses zones. 

Des dels Serveis Centrals del 

Departament d’Ensenyament es 

treballa per a la millora de la 

coordinació d’aquesta xarxa. 

 

 

Va dirigit a tots els centres educatius 

de Catalunya interessats a impulsar i 

consolidar la seva biblioteca escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació al web 

del programa: 
 

 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca 

 

 

Xarxa de BE A qui va dirigit 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/xarxa/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca


  

 

El Programa biblioteca escolar 

“puntedu” s’inicia el curs 2004-2005 

dins del marc dels Programes 

d’Innovació Educativa, amb 

l’objectiu d’impulsar les biblioteques 

dels centres educatius de Catalunya.  

Al llarg de set convocatòries (de 2005 

a 2011) hi participen 1.062 centres. 

Actualment el Programa entén la 

biblioteca com un recurs fonamental 

per a: 

 l’adquisició de les 

competències bàsiques 

 el desplegament dels 

continguts 

 l’assoliment de l’hàbit lector i 

la competència informacional 

 l ’adquisició d’aprenentatges 

autònoms  

Dóna suport al PEC treballant 

amb diverses accions. 

 

 

 

 Potenciar el model biblioteca 

escolar com a Centre de Recursos 

per a l’Aprenentatge i 

l’Ensenyament (CRAE) i incentivar-

ne l’ús per a tota la comunitat 

educativa. 

 Donar suport al Pla de Lectura de 

Centre (PLEC) en el 

desenvolupament dels àmbits de 

la competència lectora: saber 

llegir, llegir per aprendre i gust per 

llegir. 

 Oferir orientacions i recursos per a 

l’organització i el funcionament de 

les biblioteques escolars i d’aula. 

 Difondre experiències reeixides del 

centre on hi ha hagut el suport 

de  biblioteca escolar. 

 Fomentar la col·laboració entre la 

biblioteca escolar i la  biblioteca 

pública. 

 Promoure i donar suport a la xarxa 

de biblioteques escolars. 

 

 

 Formació  telemàtica 

específica per al professorat 

relacionat amb la biblioteca 

escolar. Reconeguda pel 

Departament d’Ensenyament 

per a l’acreditació del perfil 

professional del lloc de treball 

de Lectura i biblioteca escolar 

(RESOLUCIÓ ENS/1128/2016). 

 Programari de gestió de 

biblioteques ePèrgam. 

 Difusió d’experiències de 

centres relacionades amb la 

BE a la web del programa. 

 Difusió de blogs i webs de 

biblioteques escolars al 

Directori de blogs i webs de 

biblioteques escolars. 

 Elaboració de documents i 

orientacions per a les BE. 

 Coordinació amb el programa 

L’Impuls de la lectura. 

 Coordinació amb els Serveis 

Educatius per a l’impuls de les 

BE. 

El Programa Objectius Línies d’acció 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/formacio/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7114/1492074.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7114/1492074.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/epergam/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/experiencies/
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolars/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/publicacions-del-programa/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/publicacions-del-programa/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/lectura/impulslectura/

