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 1. HISTÒRIA DE LA BIBLIOTECA 

En aquest apartat es dona una petita ressenya històrica de la biblioteca. 

 
1.1 L’ANTIGA BIBLIOTECA I LA BIBLIOTECA PUNTEDU 
 
La biblioteca del I.E.S Menéndez y Pelayo durant molts anys només 
s’utilitzava  en algunes hores d’esbarjo i a les tardes de 16 a 20 com a 
lloc d’estudi. Hi havia una persona responsable que finançava 
l’AMPA. 
  
A  partir del curs 2006/2007 el nostre centre es va adscriure al projecte 
PUNTEDU que des del Departament proposava la dinamització de les 
biblioteques escolars. El Departament s’ha fet càrrec del projecte 
durant tres anys. Això va representar  una dotació econòmica inicial  i   
mitja jornada d’un professor perquè pogués dedicar-se a les tasques de 
coordinació de les activitats de la biblioteca. Paral·lelament l’AMPA 
va contractar des del curs 2007/08 una bibliotecària per les tardes.  
Aquesta nova situació ha suposat una millora substancial, s’ha ampliat 
el fons bibliogràfic i s’ha  començat la seva catalogació. S’ha produït 
al mateix temps un canvi qualitatiu, la biblioteca s’ha convertit en un 
espai de dinamització de la lectura i de promoció de la cultura en 
general. 
 
La nostra biblioteca ha organitzat diverses exposicions. Alguns 
exemples són: novel·la negra, ciència i literatura, Jaume I, Viatges, 
música, exposicions de diferents autors, etc. 
 
Durant el curs 2008/09 van estar funcionant dos Clubs de Lectura, un  
d’adults, per a professors i pares, i un de Juvenil per als nostres 
alumnes. Tots dos tenien gran acceptació. El curs 2010/2011 
desapareix el Club Juvenil per falta de participants i continua el 
d’adults.  
 
La Biblioteca és també un lloc de trobada per a d’altres activitats 
organitzades des dels diversos departaments. Es realitzen recitals, 
visites d’autors, formació curricular i extracurricular, etc. 
 

Després de molts 
anys d’estar oberta 
poc més de 20 hores 
setmanals, la 
biblioteca s’adscriu 
al projecte 
PUNTEDU, fet que 
significà un punt 
d’inflexió i una 
millora substancial 
de la qualitat dels 
serveis. 

Es contractà 
personal 
especialitzat en 
biblioteques 
escolars i juntament 
amb la dotació del 
programa PUNTEDU 
es comença la 
catalogació del fons 
i la programació de 
diferents activitats i 
exposicions. 
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1.2 PLANIFICACIÓ DEL SERVEI 
 
Actualment no hi ha cap pla estratègic vigent. El pla estratègic de la 
biblioteca es obligació d’ésser projectat pel personal bibliotecari i 
aprovat per la seva Comissió.  
 
Tot i no tenir una planificació estratègica, si que es realitzen o estan 
programes una sèrie de tasques: 
 

− Catalogació de la col·lecció retrospectiva 
− Catalogació de la col·lecció històrica 
− Catalogació de la col·lecció de treballs de recerca 
− Adequació i catalogació dels documents ubicats al magatzem 
− Dissenyar el document d’esporgada 
− Dissenyar el reglament de préstec 
− Dissenyar les pautes d’adquisició 
− Dissenyar la carta de serveis de la biblioteca 
− Etc. 

 
 
Durant el curs 2009/2010 es dissenya el pla lector del centre (PLEC) i 
es comença a implementar i actualment es pot considerar finalitzada 
aquesta implementació amb un alt percentatge d’èxit. 
 

 

Actualment no hi ha 
vigent cap pla 
estratègic de la 
biblioteca. Està 
pendent la seva 
elaboració així com 
la seva aprovació 
per part de la 
Comissió. 
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2. ANÀLISI DE LES FUNCIONS REALITZADES 
PER LA BIMP 

Si al capítol anterior es donava a conèixer la història de la biblioteca, en aquest s’analitza 
l’actualitat de la biblioteca. 

 
2.1 MISSIÓ DE LA BIMP 
 
Segons les Directrices de la IFLA/UNESCO para la biblioteca 
escolar1, la missió d’aquesta és: 
 

“La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son 
fundamentales para funcionar con éxito en nuestra sociedad de hoy en 
día, que se basa cada vez más en la información y el conocimiento. La 

biblioteca escolar ayuda a los alumnos a desarrollar destrezas de 
aprendizaje de carácter vitalicio, así como su imaginación, y les 

ayuda de esta forma a vivir como ciudadanos responsables.” 
 

 
2.1.1 Conclusions 
 
Es fa necessària la creació d’un pla estratègic per planificar el 
creixement i posicionament de la biblioteca, ara que el seu servei hi és 
consolidat. 

                                                 
 
 
 
1 International Federation Library Association ; UNESCO. Directrices de la 
ifla/unesco para la biblioteca escolar. [S.l. : s.n.], 2002. 
http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf [Consulta 17/05/10] 
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2.2 USUARIS 
 
2.2.1 Usos 
 
Sobre els usuaris de la biblioteques , les Directrices, diuen: 
 

“La biblioteca escolar es un servicio para todos los miembros de la 
comunidad escolar: alumnos, profesores, personal administrativo y 

padres.” 
 

Actualment la biblioteca és utilitzada per tots aquests grups. Els 
alumnes usen l’equipament com a lloc de treball i estudi, també són 
els que fan servir més el préstec i el servei d’informació i referència.  
 
Els professors també s’aprofiten dels nostres serveis, sent el més comú 
el de espai de treball, per a impartir classes a la biblioteca o consultar 
algun document i sobretot el de préstec. 
 
Els pares també hi participen a les activitats de la biblioteca, sobretot 
en els clubs de lectura. El servei de préstec empès pel club de lectura 
també hi és utilitzat per ells. Tanmateix aquest any ha hagut un 
increment del servei de consulta en sala.  
 
El personal no docent, també utilitza els serveis que ofereix la 
biblioteca. Aquests usuaris utilitzen el servei d’ordinadors i aquest any 
hem detectat que es comença a fer servir el de consulta en sala. El 
servei més utilitzat per aquest grup continua essent el de préstec. 
 
La biblioteca ha estat oberta 35 hores setmanals i ha acollit una 
mitjana 73 usuaris diaris, durant els seus 192 dies de servei. 
 

 
 

Actualment la 
biblioteca es 
utilitzada per tota la 
comunitat educativa: 
alumnes, mares i 
pares, professors i 
personal no docent.  
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2.2.2 Anàlisi de les necessitats dels usuaris 
 
Al no fer-se un estudi exhaustiu dels usuaris, no es coneix com 
avaluen els serveis de la biblioteca ni les necessitats o serveis que els 
hi agradaria trobar en ella. Es tenen en compte aquestes necessitats, 
però més pel coneixement de l’entorn i la intuïció del personal 
bibliotecari. 
 
2.2.2.1 Conclusions  
 
Tot i que arribem a tota la comunitat educativa encara ho fem amb 
feblesa als usuaris que no són estudiants. Tenim com a objectiu 
pendent donar a conèixer els serveis de la biblioteca als pares, les 
mares, professors i personal no docent, per tal  que augmentés el 
nombre d’aquests tipus d’usuaris.  
 
Es fa necessari col·laborar amb l’associació de pares, per tal de 
difondre les activitats de la biblioteca entre els seus socis. També 
caldria fer una sessió de presentació per als professors nous que 
s’incorporen cada any al centre. 
 
D’altra banda, la sessió formativa que es fa amb els alumnes d’ESO, 
te molts bons resultats. També percebem amb cert èxit, la sessió que 
es fa als alumnes de 1r de Batxillerat pel treball de recerca, ja que 
alguns d’aquests alumnes són nous a l’institut i a partir d’aquesta 
sessió coneixen la biblioteca. Caldria avaluar la possibilitat d’avançar 
als primers dies de curs, totes dues activitats. 
 
 

Hauríem de 
contemplar la 
possibilitat de 
passar enquestes de 
satisfacció als 
usuaris per tal de 
conèixer la seva 
opinió i donar així un 
millor servei. 
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2.3 SERVEIS DE LA BIMP 
 
2.3.1 Principis 
 
Tenim clar que volem donar uns serveis de qualitat, i sempre que 
puguem i ràpids i sense cap cost pels usuaris, és a dir gratuïts. 
 
 
2.3.2 Tipus de serveis 
 
2.3.2.1 Bàsics 
 
La biblioteca ofereix els serveis tipificats com a bàsics:  
 

− Informació i referència 
− Informació local (mitjançant la col·lecció local, actualment 

integrada al fons general) 
− Consulta i lectura a sala 
− Servei de préstec personal, a aula i seminaris 

 
2.3.2.2 Específics 
 
La biblioteca també dóna una sèrie de serveis que complementen els 
bàsics. Aquests reben el nom de serveis específics ja que van destinats 
a un públic específic. 
  
Aquests serveis són: 
 

− Visita de l’escola Turó del Cargol.  
o Actualment i un cop a l’any, els alumnes de l’Escola del 

Cargol visiten la biblioteca i se’ls proposa una sèrie 
d’activitats per iniciar-los en el funcionament i serveis 
d’una biblioteca escolar (30 alumnes) 

− Accés a Internet  
o Es disposa de 8 ordinadors. D’aquests 8, 6 són nous, mentre 

que dos són antics i s’han sotmès a diferents reparacions per 
part del personal tècnic informàtic de la casa. L’implantació 
del programa 1 x 1 a reduït l’ús que tenien fa dos anys 
d’una mitjana d’ús de 40 persones/dia, a 10. Per tant cal 
repensar-hi aquest servei. 

Els principis dels 
nostres serveis es 
basen en tres pilars: 
la gratuïtat, la 
qualitat i la rapidesa. 

Els serveis bàsics 
contemplen el de 
rebre informació 
directa i referències, 
la consulta i lectura 
a la sala de la 
biblioteca i el 
préstec a persones 
físiques i a les 
entitats del centre. 
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− Connexió wifi 
o La biblioteca te connexió wifi, però actualment es troba 

inactiva degut a uns problemes tècnics. 
− Sessions de presentació de la biblioteca als alumnes nous 

o Són visites dirigides als grups de 1r d’ESO que es realitzen 
a principi de curs. Durant les quals es presenta l’espai, els 
serveis i se’ls ensenya les competències bàsiques  en 
recerca de la informació. Aquesta activitat està integrada al 
PLEC (Pla Lector del Centre) 

− Sessions d’introducció a la documentació, pels alumnes del 
treball de recerca. 
o Són tallers d’una hora de durada, realitzats a grups reduïts 

d’alumnes que han de realitzar i presentar el treball de 
recerca el curs següent (1rs Batxillerat). Es centren en donar 
a conèixer el teixit bibliotecari i arxivístic de Catalunya, la 
recerca d’informació física en aquestes entitats i en format 
electrònic a Internet i en l’ús de la norma internacional de 
citacions bibliogràfiques. 

− Activitats de difusió de la lectura 
o Entre aquestes es compten els clubs de lectura per a públic  

adult i juvenil, tot i que aquest any ha estat el primer que 
desapareix el club de lectura juvenil, per falta de 
participants. El primer comptabilitza una mitjana de 15 
participants (entre personal docent i pares). 

o La biblioteca fins fa dos cursos realitzava una vegada a 
l’any un gran racó temàtic. Això ha canviat aquest curs i 
enguany s’ha optat per les exposicions mensuals. Aquest 
nou format aporta més novetat, que una exposició que 
roman durant mesos, fa pujar les estadístiques de préstec i 
permet més rotació del documents exposats a la biblioteca. 
Alguns exemples són literatura d’animals, literatura sobre la 
ciutat de Barcelona, Ruiz Zafón, Cavall Fort, etc. 

o D’altra banda la biblioteca realitza periòdicament moltes 
exposicions de petit format, que permet exposat el fons de 
la biblioteca relacionats amb temes d’actualitat. Alguns 
exemples han estat petites exposicions sobre Pilarin Bayés, 
Tintín, Federico Garcia Lorca, Sherlock Holmes, Hugo 
Cabret, etc. Aquest any hem realitzat 27 aparadors temàtics 
diferents. La biblioteca també ha donat suport a les 
activitats realitzades pels diferents seminaris. Això inclou 
buscar informació per aquestes o cerca i realització de 
material textual i audiovisual.  

− Web 2.0 
o Conscients del gran ús que els nostres usuaris fan d’Internet 

(especialment els alumnes), la biblioteca intenta apropar-se 
a ells mitjançant la web 2.0. L’any 2008 es va iniciar el bloc 
de la biblioteca, en el qual es publicaven articles relacionats 
amb la literatura i la cultura en general,  i activitats del 
propi centre. L’any 2010 va ésser el de la creació del 

Els serveis 
específics tenen 
com a objectiu 
usuaris molt 
concrets (futurs 
alumnes, seminaris, 
usuaris d’Internet, 
comunitat 
bibliotecària, etc.). 
Aquests grups 
tenen necessitats 
molt concretes. 
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facebook de la biblioteca, on es donen notícies sobre el 
fons, les activitats i altres petites qüestions de cultura i 
d’interès general. Aquest any hem ampliat al lloc web 
oficial de l’institut. Ara la biblioteca dispossa d’un web 
oficial, on es mostren notícies de la biblioteca. 

− Suport a la comunitat bibliotecària 
o La biblioteca dóna suport a l’àmbit professional de les 

biblioteques escolars. D’altres anys la biblioteca acull 
alumnes del la Universitat de Barcelona del “Màster en 
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura”, i també va 
col·laborar revistes científiques de biblioteconomia i 
documentació. Aquest any la biblioteca ha col·laborat amb 
la Biblioteca de l’Institut Montserrat, intercanviant 
informació i document de valor afegit, així com amb la 
Biblioteca de la Fundació Tàpies. 
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2.3.2.3 Condicions dels serveis 
 
Per a accedir als serveis de la BIMP es obligatori ser membre de la 
comunitat educativa. Són membres d’aquesta els alumnes, les mares i 
pares d’aquests i el personal docent i no docent. 
 
Tot i que no tenim aprovat un reglament del servei de préstec, 
actualment deixem els llibres per un període de 15 dies, que es pot 
renovar una setmana més en el cas  que cap usuari hagi demanat el 
document. Els llibres de lectura obligatòria es deixen només una 
setmana en préstec. Quan l’usuari/ària no ha tornat el llibre s’hi ha 
parlat per fer-li entendre la necessitat de retornar-lo. 
 
 
 

Poden accedir a tots 
els serveis de la 
biblioteca els 
membres de la 
comunitat educativa: 
alumnes i familiars i 
el personal docent i 
no docent. 
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2.3.3 Estadístiques dels serveis i usuaris  
 
 
2.3.3.1 Número de volums per usuari 
 
El cens de l’institut ens dona les següents dades: 
 

Tipologia d’usuaris Volums 
Alumnes 639 
Professors 60 
Personal no docent 6 

Total 705 
 
 Tenim entre 9.000 i 10.000 documents, això ens dona la mitjana de 
aproximadament 13,5 documents per usuari (si no tenim en compte els 
pares i mares) i de 14,9 per alumne. Aquesta data es cenyeix als 
estàndards donats per la UNESCO, que estableix que la col·lecció 
tingui un mínim de 10 documents per alumne. 
 
 
2.3.3.2 Usuaris potencials i usuaris reals 
 
Els alumnes són el grup que més fan servir el servei de la biblioteca, 
seguit dels professors, el personal no docent i els pares. El percentatge 
d’ús és en aquest ordre. 
 
Tot i això notem ,que si bé, tenim moltes visites i en un dia podem 
arribar als 100 usuaris, aquests estan molt fidelitzats. És a dir, tenim 
pocs usuaris que utilitzen la biblioteca, però l’utilitzen molt. 
 
Ens hauríem d’apropar més als usuaris que no fan servir l’equipament,  
part del col·lectiu d’alumnes, però sobretot professors i pares. 
 

Actualment la 
biblioteca compleix 
el mínim estipulat 
per la UNESCO de 10 
volums per alumne.  

Tot i que rebem 
bastants usuaris, 
aquests tendeixen a 
ser sempre els 
mateixos. Ens hem 
d’apropar als 
usuaris que no fan 
servir la biblioteca. 
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2.3.3.3 Horari 
 
La BIMP obre 32 hores setmanals. Aquestes estan repartides de la 
següent forma: 
 
El seu horari és: 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
11:15-12:45 11:15-12:45 11:15-12:45 11:15-12:45 11:15-12:45 
13:30-15:00 13:30-15:00  13:30-15:00  

15:30 – 19:30 15:30  – 19:00 
 
Aquest horari cobreix les necessitats dels usuaris de la biblioteca, però 
tot i així no descartem l’opció d’avaluar si en períodes d’exàmens 
valdria la pena ampliar-ho. 
 
Aquest any hem fet la prova d’adequar l’horari dels divendres, ja que 
l’última mitja hora de la setmana, és la de menor afluència de públic. 
Enguany aquesta mitja hora la biblioteca roman tancada, però aquesta 
mitja hora s’aprofita per a treballs tècnics o per realitzar activitats en 
horari extraordinari. Durant aquest curs aquesta mitja hora dels 
divendres s’ha empleat atendre visites realitzades a la biblioteca, la 
realització dels tallers de treball de recerca, la recollida de material per 
a exposicions a d’altres entitats, etc. 
 
Dins d’aquestes hores, no es conten altres activitats extraordinàries 
com poden ser les activitats programades per l’AMPA, els seminaris, 
o la direcció del centre, així com també per la biblioteca, com per 
exemple en les activitats del centre de lectura. 
 
En resum el còmput total d’hores de servei que dona la biblioteca, es  
de més de 32 hores a la setmana. 
 
D’altra banda continuem mirant amb preocupació la carència del 
servei de biblioteca pels alumnes que es queden tant dimecres com 
divendres al menjador. 
 
 
 

La biblioteca obre 
31,5 hores 
setmanals. Aquest 
horari dóna un 
marge molt ampli 
perquè els diferents 
tipus d’usuaris 
puguin assistir-hi. 
Malgrat això, valdria 
la pena ampliar 
l’horari durant els 
exàmens? 
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2.4 RECURSOS 
 
2.4.1 Fons 
 
El fons és el principal recurs de la biblioteca. Sense un fons 
multidisciplinar, actual i de qualitat, la biblioteca escolar no seria més 
que una aula d’estudi. 
 
Acabarem el curs amb més de 4500 documents catalogats (llibres, CD, 
documents electrònics en línia, pel·lícules, pósters, etc.).  
 
2.4.1.1 Principis del fons 
 
La creació del fons es basa en els següents principis: 
 

− Haurà de satisfer les necessitats de tots els usuaris  quant a 
educació, informació i desenvolupament personal. 

− Actual, plural i amb renovacions continues. 
− El 60% de  la col·lecció hauria de ser de documents de 

coneixement. 
− Llibertat d’expressió i d’informació.  
− Hi haurà diferents formats (llibres, revistes, materials 

electrònics, CD, DVD, etc.). 
 
 

El fons és el 
principal actiu de la 
biblioteca. Haurà de 
ser útil pels usuaris, 
actual, on no 
predominin els 
continguts de ficció, 
no només en paper i 
plasmarà la llibertat 
d’opinió de la 
societat, no 
discriminant cap 
idea o contingut. 
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2.4.1.2. Selecció i adquisició 
 
Ara mateix la biblioteca no té fixats uns criteris de selecció, però no 
obstant i això, els que s’han seguit fins ara són: equilibri de les 
matèries del fons. S’hauria de crear un document on es plasmessin  els 
percentatges destinats a cada matèria, els destinats a novetats, 
renovació dels documents, peticions dels usuaris, etc. 
 
 
2.4.1.3 Esporgada 
 
L’esporgada és una necessitat si es vol mantenir el fons amb una bona 
salut. S’esporguen llibres deteriorats, en mal estat, llibres no retornats 
pels usuaris, llibres que no s’adeqüin als principis dels fons, 
documents la informació dels quals estigui caducada, etc. 
 
S’hauria d’elaborar i aprovar un document de caràcter tècnic que 
reculli tots aquests criteris. 
 
 
2.4.1.4 Tipus de fons  
 
El fons de la biblioteca està compost per diferents col·leccions (en 
quant a ús o format): 
 

− Coneixements 
o Són els documents de consulta d’informació (enciclopèdies, 

diccionaris, història, matemàtiques, física, filosofia, etc.) 
− Literatura 

o Inclou les obres sobre literatura, tant les novel·les i el teatre, 
com els documents sobre història i crítica de la  literatura 
(no els de difusió o promoció de la lectura, que estan a 
coneixements) 

− Treballs de recerca 
o Els treballs de recerca millor puntuats, passen a formar part 

del fons de la biblioteca. Tenen un expositor propi, però 
tenim en projecte catalogar-los i integrar-los a la col·lecció. 

− Còmics i àlbum il·lustrat 
o Els còmics, àlbums il·lustrats i llibres de coneixements per a 

nens, es troben agrupats a l’entrada de la biblioteca, en el 
mobiliari especial per a còmics. 

− Publicacions periòdiques (Babelia, Cinemania, Culturas, 
Investigació i ciència, Literata, National Geographic, El 
temps, El triangle, PC computer, Qué leer, Redes, Sapiens, 
Serra d’Or, Cavall Fort, etc. L’últim any s’ha incorporat un 
títol relacionat amb el món dels videojocs. 

Es fa necessària tant 
una política 
d’adquisició com 
d’esporgada. 

La biblioteca 
disposa de diferents 
col·leccions: 
coneixements, 
literatura, treballs de 
recerca, còmics i 
àlbums il·lustrats, 
revistes, CD i DVD i 
el fons històric. 
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− Suports òptics (CD i DVD) 
o De moment disposem d’una petita quantitat de CD i DVD, 

però no pensem en ampliar-la ni exposar-la seriosament fins 
que tinguem un lloc on poder-los guardar de forma segura. 
El document d’adquisició també ens seria de gran ajuda per 
decidir el criteri d’adquisició d’aquest tipus de documents: 
pel·lícules premiades, documentals, pel·lícules basades en 
llibres,  etc. 

− Fons antic 
o El fons antic està format per més d’un centenar de llibres. 

Són els llibres anteriors al 1945 i es troben situats al fons de 
la biblioteca, a les prestatgeries amb portes de vidre i sota 
clau. Actualment està en projecte la seva catalogació. 

 
 
2.4.1.5 Classificació del fons 
 
El fons fa servir la Classificació Decimal Universal adaptada per a 
biblioteques escolars i donada per la Generalitat de Catalunya en el 
programa de catalogació “Epergam”.  
 
La col·lecció de literatura pateix una petita modificació. Si bé 
literatura estrangera segueix la CDU, la literatura castellana i catalana 
ha estat classificada mitjançant la CDU, però  els codis de teatre, 
novel·la o poesia, s’han substitutiu per la T, la N i la P, 
respectivament. 
 
Els còmics, àlbums i llibres de coneixements il·lustrats es troben 
agrupats al mobiliari especial per a còmics i classificats amb la 
signatura “C”. 
 
La col·lecció de CD fa servir la signatura CD, mentre que les 
pel·lícules en DVD utilitzen la signatura Pe.  
 
 
 
 
 
 
 

En el cas d’estar 
catalogades o en 
procés, se’ls assigna 
un topogràfic 
diferent: N, T, i P per 
la literatura catalana 
i castellana, la CDU 
pels coneixements, 
Pe per les 
pel·lícules, CD pels 
CD, C per al còmic, 
etc. 



     
   Memòria Biblioteca Institut Menéndez y Pelayo 

Curs 2011/2012 
 
 

16 
 
 
 

2.4.2 Local i equipament 
 
D’ençà uns anys la biblioteca ha tingut una gran millora en el seu 
espai. Tot i això seria ideal portar a terme un parell de millores. 
 
Seria ideal el poder aïllar acústicament la zona final de la biblioteca 
per convertir-la en un àrea de treball en grup. D’aquesta forma, és 
podria tenir un espai pels alumnes que haguessin de aquest tipus de 
feina sense molestar a la resta, però també amb això aconseguiríem 
que els clubs de lectura poguessin conviure amb l’activitat quotidiana 
de la biblioteca. Actualment i a l’espera d’això, el treball en grup està 
limitat a la biblioteca. 
 
Un altre tema és el de la temperatura. Al ser tocant al pati, a l’hivern 
es donen temperatures molt baixes i a l’estiu temperatures molt altes. 
A més la calefacció sol estar a una temperatures molt alta mentre què 
a l’estiu no hi ha cap tipus de climatització per contrarestar la calor. 
Això provoca diferents inconvenients, primer de cara als usuaris ja 
que alguns dies de l’estiu el calor és insuportable per treballar. En 
segon lloc, els documents sobretot els de les condicions històriques, es 
deterioren molt amb aquests canvis de temperatura. Les condicions 
òptimes de conservació dels documents demanen una temperatura el 
més estable possible de 20º i una humitat relativa del 40%. 
 
Un altre tema important és la carència d’un sistema antirobatori. La 
biblioteca a hores d’ara no disposa de cap eina per impedir la 
subtracció de documents, ni tan sols per intimidar aquest fet. Això no 
cal dir-ho té conseqüències nefastes per al fons, ja que son documents 
que s’han de tornar a comprar en el cas que encara es trobin al mercat. 
 
 
2.4.2.1 Mobiliari 
 
La mateixa línia ha seguit el mobiliari de la biblioteca, que s’ha anat 
millorant i substituint any darrera any. A l’estiu del 2010 es van 
canviar gran part de les velles prestatgeries i aquest any s’ha realitzat 
la compra d’una nova calaixera de còmics. Amb aquesta ja són 3 les 
calaixeres de còmics de les que disposa la biblioteca. 
 
 

Tot i la recent 
reforma de la 
biblioteca, algunes 
infrastructures 
s’haurien de 
millorar: un espai 
aïllat acústicament, 
endolls pels portàtils 
i un sistema 
antirobatori per 
protegir els 
documents. 
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2.4.3 Personal de la biblioteca 
 
Formen part de la biblioteca: 
 

1. Junta Directiva 
2. Professorat encarregat de la biblioteca 
3. Bibliotecari 
4. La Comissió de Biblioteca (Xavier Camacho, Pilar Huguet, A. 

Maestre, Isabel Abarca, Pau Raga, Carme Iglesias, Carlos 
Ortiz, Vicenç Atanes, Núria Pinós, Lluïsa Viladomiu, Pilar 
Fernàndez, Carmen Rincón, Blai Espinet, Marta Ponti, Xavier 
Urizarna,  Toni Riobot, Mercè Bonsfills, Carme Guixeres, 
Josep Torelló, Marta Balust.) 

5. El CRP Sarrià –Sant Gervasi 
6. L’AMPA del centre 

 
2.4.3.1 Funcions dels treballadors 
 
Les funcions de la biblioteca són portades a terme pel següent equip:  

− Una professora (especialitzada en llengua i literatura) 
− Un tècnic bibliotecari (diplomat i especialitzat en biblioteques 

escolars) 
 
La professora és la responsable de les funcions més educatives i 
docents de la biblioteca. Ella és l’encarregada de desenvolupar i 
planificar les activitats de la biblioteca en el pla lector, així com les 
funcions i activitats de difusió de la lectura realitzades per la 
biblioteca. És també la persona que farà de nexe entre la part tècnica 
de la biblioteca (el bibliotecari) i la resta de personal docent.  
 
El personal bibliotecari, és el responsable de les tasques més tècniques 
de la biblioteca. Això comprèn tot el relacionat amb la col·lecció: 
manteniment, conservació, catalogació, préstec, adquisició i selecció, 
difusió, etc. També de les peticions d’informació dels usuaris, així 
com de donar suport tècnic als treballadors i usuaris de la biblioteca 
per que puguin dur a terme les seves tasques: producció i edició de 
materials, recerca d’informació, col·laboració en les activitats docents 
que tenen lloc a la biblioteca, etc. També és l’encarregat de realitzat la 
planificació de la biblioteca, així com de les memòries anuals. 
 

Darrera del projecte 
de la biblioteca, hi 
ha un seguit de 
persones que fan 
possible la seva 
existència: la junta 
directiva del centre, 
els professors 
col·laboradors, la 
pròpia comissió de 
la biblioteca, 
l’AMPA, etc... 

Els tres treballadors 
de la biblioteca 
tenen unes funcions 
molt definides: el 
bibliotecari 
s’encarrega de les 
qüestions tècniques 
dels fons i de 
l’equipament, el 
professor de les 
tasques més 
docents i la monitora 
d’oferir els serveis 
més bàsics durant 
l’absència d’aquests. 
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2.4.5 Difusió i promoció 
 
2.4.5.1 Promoció de la biblioteca 
 
Es duen a terme diferents actuacions per fer difusió de l’espai de la 
biblioteca i els seus serveis. 
 
Per una banda les accions relacionades amb donar a conèixer i 
difondre la biblioteca com a servei. Això ho aconseguim de diferents 
formes: participant en les activitats culturals de l’escola amb la creació 
de material (díptics, bibliografia, exposició de materials, etc.), amb 
l’ús del web 2.0 (bloc de la biblioteca i Facebook), exposicions 
pròpies o cedides per d’altres entitats, activitats, etc. 
 
També és fa difusió de la col·lecció mitjançant diferents formes. 
Mensualment es fa un butlletí de novetats. S’imprimeix i es posa una 
còpia disposició dels usuaris a la biblioteca. D’aquest llistat és fa una 
tria i s’exposa a l’expositor de l’entrada, o a la vitrina davant de la 
biblioteca. A més de les novetats, la biblioteca també realitza 
exposicions temàtiques del seu fons, com es comentava al capítol 
2.3.2.2 Específics. 
 
La difusió del serveis es fa amb d’altres activitats com per exemple les 
sessions de presentació de la biblioteca als nous alumnes, que es fan 
cada curs, els sorteig de lots de llibres als usuaris del servei de préstec, 
participar en l’elaboració de material pels diferents actes de l’institut, 
sorteigs entre els usuaris del serveis, etc. Pel pròxim curs es podrien 
planificar aquestes activitats dirigits a tipus concrets de públic, per 
exemple als professors o alumnes del treball de recerca. 
 
 
2.4.5.2 Promoció de la lectura 
 
La relació que te la biblioteca amb la promoció de la lectura queda 
plasmada en el Pla de Lectura del Centre (PLEC). En aquest pla es 
dóna informació detallada sobre les activitats com els clubs de lectura, 
les activitats de lectura individual o en grup, les maletes viatgeres, etc. 
 

La difusió és fa tant 
per promoure la 
biblioteca com els 
seus serveis. Entre 
les actuacions que 
es realitzen es 
troben: butlletins de 
novetats, sorteigs, 
exposicions, 
sessions 
informatives, web 
2.0, etc. 
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Conclusions 
 
Després d’haver consultat  les diverses persones que han posat en 
pràctica les activitats de dinamització de la lectura  amb  les Maletes 
viatgeres, tant des de la tutoria com des de les classes de llengua i 
literatura castellana i catalana,  hem pogut constatar que l’ús de les 
maletes amb el material heterogeni que contenen s’ha de reservar 
exclusivament com  una activitat  per a determinades hores de tutoria. 
Per exemple, quan calgui fer atenció  individualitzada,  això permet 
tenir la resta del grup ocupat amb una activitat. La diversitat del 
material de la maleta permet arribar a tots  els alumnes, fins i tot als 
que tenen   problemes d’aprenentatge. 
 
Per reforçar l’expressió oral un dels exercicis que completaran 
l’activitat  és el d’explicar breument cada alumne el llibre que ha 
llegit, fer-ne una valoració i  recomanar-lo si ho considera oportú a la 
resta del grup. Així mateix es pot  organitzar un debat sobre la 
temàtica dels llibres llegits i la seva incidència en  la nostra societat. 
   
Per aprofundir en l’aprenentatge de  la lectura (en castellà i en català) 
s’ha proposat fer una activitat quinzenal de lectura a la biblioteca. 
L’activitat consisteix a fer lectura silenciosa d’aquell llibre que tinguin 
obligatori, quan hagin acabat de llegir-lo n’han d’agafar un altre. 
L’escullen lliurament i en fan una fitxa per deixar constància de la 
feina feta. El professor decidirà com qualifica les lectures extres fetes 
durant el trimestre i si exigeix una o més lectures, a part de 
l’obligatòria. No suposa carregar amb feina extraordinària perquè 
cadascú llegeix  segons el seu ritme. 
    
A la biblioteca es poden tenir preparats una sèrie de llibres per 
recomanar segons el nivell o necessitats de cada alumne concret.  
S’aprofitarà  en alguna d’aquestes sessions per presentar les novetats 
que s’hagin adquirit a la biblioteca. Aquesta activitat aniria destinada 
a 1r i 2n d’ESO. 
 
Per reforçar l’expressió oral un dels exercicis que completaran 
l’activitat  és el d’explicar breument cada alumne el llibre que ha 
llegit, fer-ne una valoració i  recomanar-lo si ho considera oportú a la 
resta del grup. Així mateix es pot organitzar un debat sobre la temàtica 
dels llibres llegits i la seva incidència en  la nostra societat. 
 
L’activitat de Lectura de textos diversos (Tot  l’institut ensenya a 
llegir) ha estat portada a la pràctica per diversos seminaris amb una 
valoració positiva. Haurem de procurar que per al proper curs aquesta 
activitat s’estengui a aquells seminaris als quals encara no ha arribat.  
Els seminaris que l’han experimentat són: Visual i Plàstica, 
Tecnologia, Naturals, Socials. Per al curs vinent el seminari  de 
Matemàtiques prepararà una sèrie d’activitats per fer amb els alumnes 
de 1r cicle d’ESO. 
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Visita de les exposicions, l’exposició sobre Mercè Rodoreda  va ser 
visitada des de 1r d’ESO  fins a Batxillerat.  L’activitat , preparada per 
la biblioteca,  es va realitzar dins de l’horari de llengua i Literatura 
Catalanes, els alumnes van fer la visita acompanyats dels seus 
professors.  Pel Centenari Miguel Hernández, el seminari de Castellà 
va fer un recital amb els alumnes de 2n de Batxillerat a la sala d’actes. 
La Biblioteca va preparar un díptic i  va fer un recital poètic amb 
alumnes de 1r de Batxillerat, amb la col·laboració dels professors de 
literatura castellana corresponents. Va editar un pòster que 
posteriorment s’ha penjat a la sala d’actes. El recital de poesia 
catalana, homenatge a Salvador Espriu, va ser preparat pel Seminari 
de Llengua  Catalana i destinat als alumnes de 1r de Batxillerat. La 
biblioteca va col·laborar amb l’elaboració d’un powerpoint. Per les 
activitats de  Sant Jordi, es van realitzar uns punts de llibre en 
col·laboració amb el Seminari d’Audiovisual i Plàstica. Així mateix 
també va tenir lloc un intercanvi de llibres de segona mà organitzat 
per la biblioteca. 
 
Sobre la formació d’usuaris que du a terme la biblioteca, la valoració 
que fem és positiva i se li donarà continuïtat de cara al curs vinent, a 
més aquests s’ampliaran  al segon cicle d’ESO i als alumnes del 
treball de recerca de 1r de Batxillerat.  
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2.4.6 Avaluació 
 
En la BIMP s’avaluen diferents serveis.  
 
Aquest any és el segon que es fa una avaluació en forma 
d’estadístiques del servei de préstec. Aquest seguiment es trimestral i 
es fa disussió d’aquestes estadístiques de diferent formes per tal de 
que arribin al màxim número possible de persones. Això ens permet 
conèixer els usuaris que més utilitzen el servei, el tipus de documents 
que s’agafen, la quantitat, etc.  
 
També es fa un seguiment del nombre de documents catalogats i 
avaluació de les activitats incloses en el Pla de lectura en les quals 
participa la biblioteca. 
 
S’hauria d’intentar per l’any vinent, fer un seguiment el més exacte 
possible del número de visites que rep la biblioteca, sobretot amb els 
usuaris de matí. Això és molt difícil i inexacte ja que actualment 
aquest control s’ha de fer a mà. També es podria elaborar una 
enquesta de satisfacció dirigida als diferents tipus d’usuaris. 
 

L’avaluació és fa en 
forma 
d’estadístiques, 
d’aquesta manera 
sabem l’evolució 
respecte d’altres 
anys, tant de llibres 
prestats, com 
d’usuaris del 
préstec, novetats i 
documents 
catalogats i nombre 
d’usuaris de 
l’equipament. 
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2.4.7 Anàlisis DAFO de la BIMP 
 
2.4.7.1 Debilitats 
 

− Els problemes d’infrastructura poden fer que perdem usuaris. 
La falta d’una zona de treball en grup, de falta de preses de 
corrent pels portàtils, el soroll procedent del pati i la no 
correcta climatització de l’equipament, la carència de 
mecanismes antirobatori, la manca d’una zona exclusiva per 
l’ús de portàtils. El mal ús per part dels alumnes sobretot 
d’ESO amb el portàtil, fa perillar el donar un servei de qualitat 
a la resta d’usuaris que no en fan servir l’ordinador a l’espai de 
la biblioteca.  

− El fons pendent de catalogar, no ens permet donar als usuaris 
tot el nostre potencial de recerca d’informació. 

− La carència d’un pla estratègic de la biblioteca, pot representar 
que invertim esforços en estratègies i actuacions poc 
encertades. 

− Que no existeixin unes bones condicions de conservació dels 
nostres documents (temperatura estable i sistemes 
antirobatori), ens pot portar a perdre documents i això debilita 
la nostra col·lecció. 

− La manca d’un reglament de préstec que permeti actuar contra 
els usuaris que siguin reincidents en el mal ús d’aquest servei, 
amb la conseqüent pèrdua de document o perjudici per d’altres 
usuaris en l’accés als documents. 

 
 
2.4.7.2 Amenaces 
 

− La actual situació de crisi fa perillar el servei de biblioteca o 
comprometre la seva qualitat o durara. 

− Els nous formats que vindran (els apunts electrònics o els 
llibres digitals). 

 
2.4.7.3 Fortaleses 
 

− Infrastructures noves, bona oferta horària i fons actual i amb 
possibilitat de creixement. 

− Legislació vigent. La nova llei d’educació estipula de 
l’obligatorietat de que els centres disposin d’una biblioteca. 

− Equip de professionals qualificat i molt competent. 
− Treball i col·laboració amb d’altres entitats (Escola Turó del 

Caragol, Institut Català de la Dona, Biblioteca Clarà, ...) 
− La biblioteca dóna prestigi i es símbol de prestigi per al centre. 

A més és un centre de referència dins del seu sector 
professional. Col·labora amb institucions i publicacions 

Entre les debilitats 
de la biblioteca hi 
figuren la 
catalogació parcial 
del fons, la 
climatització o el poc 
aïllament acústic. 

Les situacions que 
amenacen la 
continuïtat de la 
biblioteca són 
l’actual crisi 
econòmica i 
l’arribada dels nous 
formats digitals. 

Els pilars de 
l’existència de la 
biblioteca són: la 
nova llei d’educació, 
les bones 
condicions tant 
físiques, materials, 
humanes i dels 
serveis que ofereix 
la biblioteca, la 
col·laboració amb 
d’altres entitats de 
renom, la gratuïtat 
dels serveis, entre 
d’altres. 
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bibliotecàries com per exemple el Màster de Biblioteques 
Escolars de la UB-UAB, Revista Educación y Biblioteca 

 
 
2.4.7.4 Oportunitats 
 

− La futura catalogació de tot el fons, ens brindarà més 
oportunitats per a difondre’l. 

− Les noves tecnologies també provocaran un excés 
d’informació. La biblioteca i en concret els documentalistes 
són els intermediaris que seleccionen aquesta informació. 

− Serveis gratuïts. En època de crisi la biblioteca és una font 
d’oci gratuït gens menyspreable, arran de les seves activitats i 
del seu material o fins i tot del material que ofereix com a 
intermediària. 

− Els nous formats també provoquen nous hàbits de consum. Cal 
detectar aquests hàbits i cobrir les demandes que provoquin. 

Les oportunitats que 
ens brinda el futur 
són: la futura 
catalogació de tot el 
fons, l’excés 
d’informació donarà 
cada cop més 
importància a la 
biblioteca en el seu 
paper 
d’intermediària, la 
gratuïtat dels serveis 
que ens poden oferir 
nous usuaris en 
busca d’oci i també 
els nous hàbits que 
crearen les noves 
formes de consum 
cultural. 
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