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Resum: Es presenta el projecte d’un espai de biblioteca al pati durant el temps
de migdia d’una escola de primària que no té una biblioteca de centre. En primer
lloc es revisen les eines de què disposa l’escola per promoure l’aprenentatge i
l’hàbit de la lectura: pla de lectura, biblioteques d’aula, padrins lectors, punt
Lecxit. Es proposa impulsar la bibliopati per oferir als nens i nenes que es queden
a dinar una activitat d’oci tranquil·la i enriquidora, i alhora contribuir a crear i
augmentar el gust per la lectura. La bibliopati compta amb un espai propi ben
identificat i organitzat, amb equipament i material adequat i amb la lectura lliure i
individual com a activitat bàsica. També es promouen lectures col·lectives en veu
alta per crear vincles entre els infants més grans i els més menuts, així com
programar activitats de lectura relacionades amb diversos moment de l’any. La
bibliopati és una proposta de lleure que omple una franja horària que les famílies
de l’escola perceben com a desaprofitada, i alhora pretén visualitzar la lectura
com una opció de lleure plaent, individual o col·lectiva que, a més, pot contribuir
a fer créixer l’hàbit lector dels nens i nenes de l’escola.

Paraules clau: animació a la lectura; bibliopati; gust per la lectura; lectura;
literatura infantil
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1. Punt de partida: com és l’escola
1.1 Situació i població del centre

L’Escola Bogatell és una escola pública situada al barri de la Vila Olímpica del
Poblenou, a la ciutat de Barcelona. En aquest barri de 9.346 habitants hi viuen
persones de classe mitjana, hi ha nombroses famílies procedents de països
europeus (Itàlia, França, Alemanya) i també d’altres països del Magreb, i
d’Amèrica del Nord i del Sud. Predominen les persones amb estudis universitaris
o superiors (més del 50%) i amb batxillerat superior o CFGM (25%). La principal
activitat del barri és la indústria i el comerç. Hi ha força oficines d’empreses locals
i internacionals, diversos hotels i un campus universitari al mateix barri1.
Aquesta és la població que conforma les famílies dels alumnes de l’escola
Bogatell, on s’imparteixen els cursos d’educació infantil i primària, des de P3 fins
a 6è. Les instal·lacions de l’escola daten dels anys 1980 i consten de 3 edificis:


parvulari



antic habitatge del conserge, que avui és la seu de l’Associació de
Famílies d’Alumnes (AFA)



edifici principal, amb planta baixa i 2 pisos, on hi ha les aules de primària,
el menjador i la cuina, la sala polivalent, i altres espais, com l’aula de
música, l’aula d’informàtica i el laboratori

Tots els cursos tenen 2 línies, per tant hi ha uns 50-52 nens i nenes a cada curs,
llevat de P5 que té 3 línies, ja que el 2016-2017 es va implementar un “bolet” o
grup addicional2. Això es va haver d’afegir a la manca d’espais que ja patia
l’escola a l’hora de possibilitar desdoblaments de grups. I la biblioteca és una de
les damnificades en aquest sentit.

1

Observatori de barris de l’Ajuntament de Barcelona
<http://www.bcn.cat/estadistica/catala/documents/barris/index.htm> [Consulta: 15 de març del 2019].
2
Diari Ara <https://www.ara.cat/societat/Lodissea-families-que-lescola-voldrien_0_1570642979.html>
[Consulta: 15 de març del 2019].
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La falta d’espais interiors a l’escola es veu compensada per uns espais exteriors
molt amplis, poc habituals a la ciutat de Barcelona, que són entranyables i molt
populars al barri. A banda de les omnipresents pistes de futbol i bàsquet, hi ha
zones amb alguns arbres que li confereixen un aire de parc, i el pati d’infantil amb
la seva bellaombra emblemàtica, l’ametller i l’arbre de l’amor és un espai molt
estimat per tota la comunitat de l’escola. En els darrers mesos s’ha reparat una
terrassa a la segona planta de l’edifici principal que està previst agençar amb
tendals i gespa artificial, de manera que el centre podrà disposar d’un espai
addicional per a activitats a l’aire lliure.
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1.2 La biblioteca escolar

Una de les mancances de l’escola és la biblioteca: no hi ha una biblioteca de
centre. Tot i que la Llei d’educació (LEC)3 estableix que
“Tots els centres educatius han de disposar d’una biblioteca escolar, com
a espai d’accés a la informació i font de recursos informatius en qualsevol
suport a l’abast dels alumnes, del professorat i de la comunitat educativa”
a l’escola Bogatell hi ha uns recursos d’informació a cadascuna de les classes
(biblioteques d’aula) però no hi un espai destinat a biblioteca escolar clarament
identificat. Aquesta situació afecta l’aprenentatge i la docència en àmbits com la
gestió de la informació, la promoció de la lectura, les competències
informacionals, el suport en la cerca d’informació i la promoció del gust per la
lectura.

La llei també estableix que:
“El projecte educatiu de cada centre ha de tenir en compte que la
biblioteca escolar és un entorn d’aprenentatge que s’integra en els
recursos del centre per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les diverses
àrees curriculars, i especialment de l’hàbit lector. A aquest efecte,
l’Administració educativa ha de proveir els centres públics dels recursos
adequats.”

Les Directrius IFLA per a la biblioteca escolar4 recomanen que la biblioteca
compti amb un bibliotecari escolar titulat, una col·lecció que doni suport al
currículum de l’escola, i un pla explícit per al creixement i desenvolupament
continu. Tanmateix aquest centre ni compta amb els recursos adequats ni amb
espais suficients ni amb una gestió prou acurada de la biblioteca. Fins i tot en el
cas que, com fan alguns centres, fos l’AFA qui assumís a través d’una comissió
3

Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC, DOGC 16/07/2009)
<https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5422/950599.pdf> [Consulta 15 de març del 2019]
4
Directrius IFLA per a la biblioteca escolar <http://www.cobdc.org/publica/directrius/presentaciodirectrius-2018.pdf> [Consulta 15 de març del 2019]
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de biblioteca, portar a terme la gestió de la biblioteca escolar, caldria superar
unes quantes dificultats, començant per l’espai i la persona responsable de ferlo funcionar.

1.3 De quines eines i recursos disposa l’escola per promocionar la lectura?

Tanmateix la Direcció del centre té clar que la lectura és un recurs fonamental
per a l’educació dels infants i amb els mitjans de què disposa fa tot el possible
per tal de “garantir el desenvolupament de les estratègies lectores dels infants i
fomentar el gust per la lectura”. Aquesta frase és del Projecte educatiu de
l’Escola Bogatell5, on s’esmenta que el Departament d’Ensenyament estableix
com a prioritats en els projectes educatius dels centres, entre d’altres:
“Integració als processos d’ensenyament i d’aprenentatge de continguts
vinculats amb la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació
ambiental, la salut, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el
gust per la lectura.”

Seguint el fil del gust per la lectura, un dels projectes en marxa a l’escola fa
referència a l’impuls de la lectura i es parla clar: no tenim biblioteca de centre
però tenim biblioteca a cada classe, i comptem amb el document La biblioteca
d’aula que n’estableix la gestió, el funcionament i l’organització. A més hi ha un
calendari de visites a la Biblioteca Xavier Benguerel, que és la biblioteca pública
del barri amb qui hi ha una bona relació col·laborativa. Per altra banda, en el
Projecte lingüístic6 que actualment està en revisió, s’estableixen diversos
recursos per a l’aprenentatge de les llengües (català, castellà i anglès), entre els
quals hi ha les biblioteques d’aula, les lectures col·lectives, la lectura en veu alta.
És en aquest document on també es parla del gust per la lectura en aquests
termes:
5

Projecte educatiu de l’Escola Bogatell
<https://agora.xtec.cat/escolabogatell/documents-descola/projecte-educatiu/> [Consulta: 16 de març
del 2019]
6
Projecte lingüístic de l’Escola Bogatell <https://agora.xtec.cat/escolabogatell/documentsdescola/projecte-linguistic/> [Consulta: 16 de març del 2019]
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“No pretenem obligar els nostres alumnes a llegir sinó que volem
despertar el seu interès per la lectura...”

Finalment cal esmentar que a l’escola, en els darrers anys, s’ha passat d’una
població catalanoparlant a una que és poc catalanoparlant, a una realitat
sociolingüística diferent que requereix una actualització, tant del projecte
lingüístic com del Pla de Lectura de Centre (PLC) per tal d’adequar-se a la nova
situació.
Vist tot això, amb quines eines i recursos compta l’escola per afavorir el gust per
la lectura?

1.3.1 El Pla de Lectura de Centre (PLC)

El PLC és del 2015 i estableix que la lectura és un element bàsic per garantir
l’adquisició de les competències adequades i fer que els infants tinguin un bon
desenvolupament personal i sociocultural.
“A través de la lectura cada persona és capaç de desenvolupar els seus
potencials cognitius, afectius, socials, morals i creatius que l’ajudaran a
desenvolupar-se globalment per poder ser més lliures.”

Llegir i escriure faciliten habilitats tant de cerca, recollida i processament de la
informació com de comprensió i elaboració de textos. En el document també es
parla de la lectura com a font de plaer i d’adquisició de patrimoni cultural i artístic
així com d’obertura d’horitzons.
El PLC assegura que el seu principal objectiu és “fomentar la lectura i tot el que
comporta” i considera que aquesta tasca ha d’implicar tota la comunitat
educativa, dins i fora de l’escola, és a dir, també les famílies. En aquest sentit es
planteja com
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“un conjunt d’objectius, metodologies i estratègies que permeti a tota la
comunitat educativa promoure l’aprendre a llegir, llegir per aprendre i el
gust per la lectura des de l’etapa infantil fins al cicle superior”
Per això els seus objectius generals inclouen, entre d’altres:


integrar la competència lectora en totes les àrees del currículum



promoure la lectura com a factor fonamental per al desenvolupament de
les competències bàsiques



fomentar l’hàbit lector i afavorir el descobriment del plaer de la lectura i
valorar-lo



facilitar als infants i a tota la comunitat educativa experiències i entorns de
lectura adequats



formar lectors plurilingües i interculturals capaços de llegir i comprendre
textos en català, castellà i anglès

El PLC s’estructura en 3 àrees:


saber llegir: l’aprenentatge de la lectura



llegir per aprendre



gust per la lectura

Per cadascuna d’elles s’estableixen la definició, els objectius, les estratègies o
activitats a realitzar a cada cicle (infantil, inicial, mitjà i superior) i com s’avaluen.
Si ens centrem en les estratègies per afavorir el gust per la lectura, trobem
aquestes:
a) Cicle infantil: hora del conte, biblioteca d’aula, visita a la biblioteca del
barri, lectura de revistes, lectura amb els padrins de 3r i 4t.
b) Cicle inicial: lectura lliure de llibres de la biblioteca d’aula o de casa, o de
revistes infantils, lectura amb els padrins de 5è i 6è, lectura en veu alta
per part de la mestra, lectura per capítols, lectura col·lectiva, observació
del llibre com a objecte, visita a la biblioteca del barri.
c) Cicle mitjà: lectura lliure de revistes, llibres, còmics de la biblioteca d’aula
o de casa, lectura en veu alta per part de la mestra, visita d’un autor,
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lectura col·lectiva, lectura per capítols, estudiar el llibre com a objecte,
visita a la biblioteca del barri, fer de padrins a P4 i P5.
d) Cicle superior: totes les del cicle mitjà, i a més, actuar de padrins lectors
de 1r i 2n, confecció del llibre d’aula personalitzat, recomanació de llibres
entre iguals.

1.3.2 Les biblioteques d’aula

En el document La biblioteca d’aula de l’Escola Bogatell se la defineix com a molt
propera i flexible i entre els seus objectius hi ha el d’afavorir el gust per la lectura
i el de dedicar temps a estar amb un mateix, a la introspecció.

Cada aula compta amb un espai per a llibres organitzat segons el criteri de la
mestra. Hi ha qui ordena els llibres per temes (ficció, geografia, animals,
persones), per tipus (àlbums il·lustrats, llibres de coneixements, diccionaris,
poesia, contes, novel·les, còmics), per idiomes. Aquests llibres els seleccionen
en funció de criteris com:


que potenciïn la imaginació (amb l’ajuda del personal de la biblioteca
Xavier Benguerel)



escrits en els 3 idiomes en què s’ensenya a l’escola (català, castellà,
anglès)



que continguin il·lustracions de qualitat



que fomentin la coeducació



diversitat de gèneres: poesia, narrativa

La selecció la duen a terme les mestres de cada cicle i els alumnes de 6è també
hi participen. Pel que fa al processament, els llibres es registren en un llistat a
l’ordinador de cada aula, de manera molt lliure, segons cada mestra, i
periòdicament es fa una esporga dels més obsolets o fets malbé.
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A cada classe hi ha un encarregat de la biblioteca per gestionar-ne el préstec a
casa i durant l’hora setmanal de tutoria se solen fer recomanacions de llibres
entre companys.

1.3.3 Els llibres de l’AFA

Són llibres que procedeixen principalment de donacions de les famílies, de
manera que no han tingut un procés de selecció acurat. Es caracteritzen per ser
obsolets i alguns d’ells poc adequats pel que fa a continguts igualitaris i de valors
educatius. Estan desats en unes prestatgeries de l’AFA sense seguir un criteri
estàndard. S’utilitzen poc, segurament perquè són poc coneguts.

1.3.4 Les activitats de Sant Jordi

Cada any amb motiu de la diada de Sant Jordi s’organitzen activitats entorn de
la lectura, com narració de contes, recital de poesies i intercanvi de llibres.

1.3.5 El projecte Lecxit

El curs 2017-2018 es va iniciar un punt Lecxit7 amb 2 voluntàries que
acompanyaven en la lectura 2 nenes del cicle mitjà. Durant aquest curs 20182019 es compta amb 4 voluntàries que estan amb 3 nenes i 1 nen. La Biblioteca
Xavier Benguerel proporciona cada mes un lot de llibres especialment
seleccionat i les voluntàries també s’encarreguen d’obtenir d’aquesta i d’altres
biblioteques properes els llibres que creuen més adients per als infants, d’acord
amb els seus gustos i interessos. L’activitat està molt ben valorada tant per
infants, les seves famílies i mestres com per les voluntàries.

7”

Vols ajudar a llegir a un/a nen/a de l’escola?”
<https://ampaescolabogatell.wordpress.com/2017/11/23/vols-ajudar-a-llegir-a-un-a-nen-a-de-lescola/>
[Consulta: 16 de març del 2019]
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2. I per què no fem lectura en el temps de migdia?

El temps de migdia8 de l’escola és de 2,5 hores, de de les 12:30 fins a les 15 h
de dilluns a divendres. Durant aquesta estona els nens i nenes van a dinar per
torns, en funció del seu curs: els més petits (infantil i cicle inicial) en primer lloc,
mentre que els més grans primer tenen una estona d’esbarjo i dinen més tard i
després encara tenen una estona lliure abans de retornar a classe. El nombre de
nens i nenes varia d’un dia a l’altre però parlem d’uns 355 infants i uns 22
monitors.

La Direcció de l’escola concep el temps de migdia com un temps de descans i
d’esbarjo, és a dir, hi ha la voluntat explícita que aquest temps es diferenciï
clarament del temps d’estudi reglat i obligatori. Per això no es promou que hi hagi
activitats extraescolars durant aquesta estona, tot i que algunes famílies estarien
disposades a fer extraescolars d’idiomes o de música durant aquesta franja
horària. L’única activitat extraescolar que es fa al migdia és el cant coral.

La gestió del temps de migdia va a càrrec de l’AFA, que s’ocupa de la
contractació del servei de menjador a través de la Vocalia de Menjador9 i del
monitoratge. El temps de migdia compta amb unes activitats10 de lleure
organitzades pels monitors a les quals els infants són lliures d’afegir-s’hi o no,
d’acord amb les seves preferències. A la web de l’AFA les famílies es poden
informar de quines activitats hi ha per cada curs i també de tot el que es va fent
a través del Diari del menjador11.

8

Espai de migdia <https://ampaescolabogatell.wordpress.com/espai-de-migdia/>
Vocalia de menjador <https://ampaescolabogatell.wordpress.com/menjador/>
10
Espai de migdia: activitats <https://ampaescolabogatell.wordpress.com/espai-de-migdia/activitats-demigdia/>
11
Diari del menjador <https://ampaescolabogatell.wordpress.com/espai-de-migdia/blog/>
9
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2.1. Els antecedents
La proposta d’organitzar una activitat relacionada amb la lectura durant l’estona
del migdia va néixer d’algunes famílies, que perceben aquesta franja horària com
a excessivament llarga i desaprofitada. Tal com s’ha comentat, algunes famílies
voldrien que s’hi programessin activitats extraescolars, però això topa amb la
voluntat de la Direcció mantenir aquest espai lliure d’activitats reglades.
Aleshores es va pensar en oferir als nens i nenes una alternativa d’oci tranquil·la
i, com que una preocupació recorrent de mares i pares és que “el meu fill / la
meva filla no llegeix prou”, es va pensar en organitzar una petita biblioteca al pati:
la bibliopati.

Aquí caldria fer una sèrie de reflexions per reconduir la proposta, dotar-la de prou
solidesa per tal que sigui viable i exitosa, que no esdevingui una acció aïllada,
com un bolet. D’una banda, cal fer adonar a mares i pares que el fet de posar
llibres al pati a l’hora del menjador no farà que la mainada llegeixi més. En aquest
sentit, fóra desitjable una revisió del PLC amb implicació de les famílies com a
agents actius i, si pensem en una proposta de màxims, comptar amb una
biblioteca al centre gestionada per un bibliotecari escolar professional, tot i que
la LEC no en faci esment. Tanmateix, com que aquest no és de moment
l’escenari, l’objectiu ara com ara és crear un projecte coherent que funcioni i
engresqui, que es pugui engegar, que tingui continuïtat i, qui sap, serveixi
d’estímul a una revisió de tot el que fa referència a l’activitat lectora de l’escola i
de les famílies.

2.2. Els objectius de la bibliopati
Gemma Lluch (2012) proposa un ampli i variat ventall d’activitats que poden
orientar-nos a l’hora d’elaborar el PLC. Moltes d’aquestes activitats es duen a
terme amb l’objectiu de “fer present el llibre en llocs on no ho és habitual que
estiguen.” (p. 143).

Merino (2017) parlant de com atorgar prestigi a la lectura planteja
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“añadir otros estímulos que contribuyan a que la lectura prospere con más
vigor, como por ejemplo, reinventar espacios, recrear condiciones,
rehabilitar escenarios o multiplicar las situaciones que propaguen las
oportunidades de invitación a leer” (p. 27).

Hem vist com els parcs, les platges i les piscines han esdevingut escenaris de
lectura: biblioparcs, bibliopiscines, biblioplatges. I en alguns patis hi ha bibliopatis
(vegeu Annex). Per això al pati de l’Escola Bogatell s’hi podria fer la bibliopati
durant l’espai de migdia.

Una anàlisi DAFO permet delimitar l’abast del projecte d’una manera realista,
veure quins elements garanteixen que sigui sòlid i quins elements cal enfortir.

ANÀLISI DAFO
Fortaleses





proposta consensuada de l’AFA i la
responsable del menjador
recolzament del Consell Escolar i la
Junta de l’AFA
disponibilitat d’un espai i un temps
activitats de lectura ja consolidades
dins del currículum (padrins)

Debilitats





Oportunitats






projecte Lecxit
famílies sensibilitzades per la
importància de promoure la lectura i
per integrar activitats creatives i
tranquil·les a l’espai menjador
llibreters al barri entre les famílies de
l’escola
proximitat i bona relació amb la
biblioteca pública del barri

quantitat i qualitat del fons de llibres
a l’escola (biblioteques d’aula) i a
l’AFA
material i mobiliari
manca de professional especialitzat
que coordini l’activitat i l’emmarqui
dins del PLC
Amenaces




manca d’interès de nens i nenes
que hi hagi altres prioritats que facin
que ningú en pugui ser responsable
i acabi sent només un racó amb
llibres

Així veiem que d’entrada el projecte compta amb el suport institucional i de les
famílies, que les iniciatives i bones pràctiques ja existents poden impulsar la
14

posada en marxa del projecte i contribuiran a enfortir els punts més febles, com
l’obtenció d’un fons adequat de llibres i revistes, de l’equipament mínim i també
la implicació d’un responsable de l’activitat.

Per delimitar una mica més el projecte, la bibliopati girarà al voltant de dos eixos
bàsics:


afavorir el gust per la lectura a base de posar llibres allà on habitualment
no hi són



esdevenir una activitat tranquil·la durant l’estona del migdia

I en aquest sentit, ens plantegem els objectius següents:


a curt termini:
o

oferir una alternativa d’oci tranquil·la per al temps de migdia

o

despertar nous interessos i inquietuds a través dels llibres i la
lectura





a mig termini:
o

normalitzar la lectura com a activitat de lleure

o

afavorir la socialització

a llarg termini:
o

inserir la lectura en algunes celebracions o actes del calendari
escolar i anual (dia de la dona, dia de la poesia…)

o

facilitar el treball en equip

o

fomentar l’aprenentatge entre iguals

o

crear i incrementar l’hàbit de llegir

o

augmentar la competència lectora

Revisant altres projectes de bibliopati (vegeu Annexos i Bibliografia) es
constata que no hi ha una sistematització del funcionament de les bibliopatis.
Rodríguez Juanola (2013, p. 32) comenta:
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“Remenant i llegint he vist que cada escola ho fa a la seva manera: en
algunes simplement obren la biblioteca a l’hora del pati, en altres són els
mateixos alumnes de cicle superior qui ho dinamitzen, algunes escoles ho
fan cada dia, d’altres un cop per setmana, i n’hi ha qui, inclús, fan
contacontes a l’hora del pati. Així doncs, vaig comprovar que no hi ha unes
normes establertes i que, com moltes de les iniciatives en el món de la
biblioteca escolar, cadascú fa el que pot i com pot.”

Tanmateix sí que tots coincideixen a promoure que els llibres es facin trobadissos
per a la mainada i a normalitzar la percepció de la lectura com a activitat plaent,
individual o col·lectiva, i a fer-la quotidiana, és a dir, “ampliar les possibilitats que
hi ha per llegir”, com deia Emili Teixidor (2007, p. 16).
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3. Com ho farem?
3.1 L’espai i el mobiliari
L’espai destinat a organitzar la bibliopati del menjador és el porxo del menjador
que dóna al pati de l’Avinguda Bogatell. És un espai prou ampli, que està a l’aire
lliure però protegit del sol i de la pluja, amb vistes al pati on hi ha arbres, sorral i
zona de jocs.
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La bibliopati s’ha de poder muntar i desmuntar fàcilment cada dia que es dugui
a terme l’activitat. El mobiliari constarà de:


carretó per transportar els llibres al porxo



caixes de fusta o de plàstic (tipus caixes de fruita) per col·locar els llibres
a l’abast i que sigui més fàcil agafar-los



bancs o tamborets, que poden estar fets de palets



coixins



caixa amb material fungible per escriure, dibuixar, enganxar, etc.



cartell o tauler d’anuncis o pissarra portàtil per a les propostes i
valoracions de les lectures, les normes de funcionament, etc.

Es pot treballar una decoració de l’espai en funció de l’estació de l’any o del
projecte del trimestre, per exemple fer un mural que sigui fàcilment enrotllable
per desplegar-lo i plegar-lo segons convingui.

3.2 El material: llibres, revistes, material fungible

La bibliopati compta amb:


Llibres:
o

fons propi aconseguit a través de la venda popular de llibres de les
famílies que permetin adquirir llibres a una llibreria infantil del barri

o

fons de l’AFA degudament seleccionat

o

tipologia: narrativa, poesia, àlbums il·lustrats, còmics, novel·les o
relats per anar llegint durant diversos dies, contes breus



Revistes: es pot proposar que l’AFA se subscrigui a alguns títols.



Material complementari: papers, cartolines, gomets de colors, llapis,
gomes, maquinetes, colors, tisores, cinta adhesiva, etc.

18

3.3 L’organització i el funcionament
Un monitor de l’espai de migdia és el responsable de la bibliopati, de vetllar pel
seu bon funcionament i de dinamitzar les activitats. Es coordina amb la
responsable de menjador i amb l’AFA per planificar les activitats, organitzar-les i
avaluar-les. Cada dia prepara els llibres, revistes i materials de la bibliopati i els
disposa en funció de si hi ha una programació especial aquell dia.
Hi ha un grup d’encarregats format per nenes i nenes dels cicles mitjà i superior
que assumeixen les tasques de:


muntatge i desmuntatge de la bibliopati



desar els llibres en caixes



fer lectura en veu alta per a la resta o per als més menuts



liderar la decoració de la bibliopati

Cal establir unes normes de funcionament per tal que tothom tingui clar què cal
fer per gaudir de la bibliopati, què es pot fer i què no es pot fer. La redacció
d’aquestes normes pot ser una activitat de l’inici de la posada en marxa de la
bibliopati i cal validar-les al finalitzar el curs, per constatar si han estat
adequades. Pot ser un exercici de redacció de classe en cicles mitjà o superior:
com redactar unes normes de comportament clares, amb imaginació i originalitat
(amb imatges i dibuixos, en forma de còmic o d’auca). Aquestes normes han
d’establir si es pot anar a llegir a qualsevol lloc, quants llibres per cap, com s’han
de tractar, etc. Per exemple:


podeu anar a llegir on vulgueu, sempre que després retorneu els llibres al
carretó



1-2 llibres per cap



es poden endur a casa?



tracteu els llibres amb respecte: no doblegueu, guixeu ni retalleu les
pàgines



demaneu ajuda si no us en sortiu



oferiu ajuda als més petits
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regular el nombre de participants: accés lliure o cal apuntar-s’hi?



durant la lectura en veu alta, respecteu els que llegeixen i els que volen
sentir-los

3.4 Les activitats
3.4.1 L’activitat diària
Cal establir l’esquema de l’activitat diària de bibliopati: horari, activitat setmanal
(per exemple, lectura col·lectiva en veu alta 1 o 2 cops per setmana anunciada
a la pissarra), activitat especial d’un dia concret. I també cal establir l’organització
de com s’agafen i es retornen els llibres: lliure accés (cadascú agafa el que vol i
el retorna ell mateix) o si hi ha algun control.
Hora

Tasca / Activitat

Responsable

Participants

12:30

Muntar la bibliopati: dur el carretó,
els tamborets, coixins, i tot el
material al porxo, treure els llibres
del carretó i posar-los en caixes

Monitor
Encarregats (alumnes cicle
mitjà)

12:4514:45

Lectura individual + valoració amb
gomets al tauler d’anuncis

Monitor
Encarregats: recollir-ho i
ordenar-ho en un recull per
publicar al blog del
menjador

Tothom que
vulgui

12:4513:15

Lectura col·lectiva en veu alta per a
grans (1-2 cops per setmana)

Monitor
Encarregats (alumnes cicle
mitjà i superior)

Tothom que
vulgui
(cicle mitjà i
superior)

1414:30

Lectura col·lectiva en veu alta per a
petits (1-2 cops per setmana)

Monitor
Encarregats (alumnes de
cicle superior que dinen
abans)

Tothom que
vulgui
(cicle infantil i
inicial)

12:4514:15

Fotos, recull del que s’està fent per
al blog del menjador

Monitor
Encarregats

14:45

Recollir la bibliopati i desar tot el
material al lloc corresponent

Monitor
Encarregats cicle superior
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3.4.2 La lectura col·lectiva en veu alta
Incloem com a activitat la lectura en veu alta durant diversos moments del curs,
o bé 1 o 2 cops per setmana, perquè creiem que contribueix a viure d’una altra
manera la lectura, tant per als que llegeixen, que poden ser 3-4 distribuint-se els
capítols o els personatges i el narrador, segons s’escaigui, com per als que
escolten. La lectura compartida en veu alta pot donar peu a enfortir els vincles
entre els nens i les nenes. I pot generar altres activitats, com ara fer una
representació dramatitzada d’una obra o d’un fragment, i qui sap si animar
l’escola a participar en el Certamen de Lectura en Veu Alta.
“Escoltar una bona lectura és un plaer. Ens distreu, ens encoratja a llegir,
ens transmet sensacions… Ens ensenya a escoltar. El gust per la lectura
comença per escoltar. [...] Les ganes de llegir es poden encomanar
escoltant com una altra persona llegeix.” (Sota, 205, p. 10).

Temporalització
Abans

Durant

Finalització

Tasques per dur-la a terme

Responsables




Escollir la lectura





Proposar els de lectors en veu alta
Establir dies i horaris
Difondre-ho al tauler d’anuncis

Monitor
Encarregats

Preparar la difusió del que es farà:
 A partir del dia 15 de març llegirem: El zoo
d’en Pitus
 Ens el llegiran en veu alta: Maria, Àlex,
Daniel, Lucía, Fàtima, Mike

Monitor
Encarregats

Cada dia:
 Recapitular el que s’ha llegit fins aleshores
 Lectura
 Resum i expectativa: què passarà?

Monitor
Encarregats de la
lectura






Proposar lectors

Dibuixos de personatges, escenes
Descriure el llibre en una frase
Valorar la lectura amb gomets o
comentaris ali tauler d’anuncis
Incorporar fotos i comentaris dels oients al
diari del menjador

Monitor
Responsable
Menjador
AFA

Tots els oients
Monitor
Encarregats de la
lectura
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3.4.3 Les activitats per a determinats moments del curs

Motiu

Lectura

Activitat
Decoració del carretó i l’espai: mural pel
racó de bibliopati per tal que els infants se’l
facin seu

Inici de curs

Elaboració de les normes
11 d'octubre: Dia
Internacional de la
Nena
25 de novembre:
Dia Internacional
contra la violència
de gènere

Parlar de com són i què fan les nenes dels
contes

Contes que parlin de
les desigualtats de
gènere

Nadal

Parlar de si ens agrada com actuen alguns
personatges dels contes

Fer una llista dels llibres que els agradarien
per casa seva, per a la bibliopati o la classe
en funció dels que han llegit, suggerit,
comentat, per posar a la carta als Reis i així
normalitzar el fet que els llibres siguin regals
desitjats i valorats

30 gener: Dia
Escolar de la No
Violència i la Pau

Contes sobre la pau,
els conflictes, la guerra

Escriure missatges i desitjos de pau en el
tauler d’anuncis

11 de febrer: Dia
Internacional de la
Dona i la Nena en
la Ciència

Llibres sobre dones
científiques i inventores

Posar els noms en el tauler d’anuncis de les
que els han cridat més l’atenció

16 de febrer: Dia
Mundial de la
Lectura en Veu Alta

Poemes, endevinalles,
embarbussaments

Llegir un petit text en veu alta
Llegir textos en diferents idiomes.

21 febrer: Dia
Internacional de la
Llengua Materna

Convidar familiars o voluntaris de Lecxit a
llegir en veu alta.
Organitzar un dinar de pícnic al pati per fer
una gran activitat de lectura en veu alta

8 de març: Dia
Internacional de les
Dones

Llibres i contes escrits
per dones,
protagonitzats per
dones
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21 de març: Dia
Mundial de la
Poesia

Poemes

Recitar un poema

2 d’abril: Dia del
llibre infantil

Àlbums il·lustrats

Llegir imatges

23 d’abril: Sant
Jordi

Versionar la llegenda de Sant Jordi i el drac
Comprar llibres nous per la bibliopati

Final de curs

Preparar-se per les vacances: com que
tindran més temps de lleure, podran llegir
més
Fer recomanacions de lectures als
companys

3.5 La difusió

La difusió de la bibliopati es fa a través dels canals de comunicació habituals de
l’escola. D’entrada cal preveure un pla de comunicació per a l’inici del projecte,
en què s’exposin a tots els implicats els objectius i el funcionament de l’activitat i
així es puguin distribuir les tasques:
Emissor

Destinatari

Canal

Famílies impulsores

Consell Escolar
Junta AFA

Reunió Consell Escolar
Reunió AFA

Responsable
menjador

Monitors del menjador

Reunió de coordinació

Responsable
menjador
Monitor

Nens i nenes de cicle Assemblea del menjador
superior

Responsable
menjador
AFA

Famílies

Reunió AFA
Web AFA
Blog del menjador

Responsable
menjador
Monitor

Nens i nenes

Tauler d’anuncis o pissarra de la mateixa
bibliopati
Normes d’ús
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Durant el curs cal mantenir informada a tota la comunitat educativa, tant per fer
seguiment de la bibliopati i publicitar-ne les activitats, com per fer-ne la valoració
pertinent.

Emissor

Destinatari

Canal

Representants de les famílies i de l’AFA
al Consell Escolar

Consell
Escolar

Reunions del Consell Escolar

Responsable menjador
AFA

Famílies

Reunions de l’AFA
Web AFA
Blog del menjador
Assemblea anual de l’AFA
(Memòria del curs)

Responsable menjador
Monitor

Nens i nenes

Assemblea del menjador

3.6 L’avaluació

Al final del curs cal valorar si la bibliopati ha complert els objectius que ens
havíem proposat, si ha funcionat correctament, quins reajustaments cal fer per
millorar-la. etc. Per això calen dades quantitatives i dades qualitatives:




Dades quantitatives:
o

nombre de nens que hi han participat per setmana / trimestre / curs

o

nombre de llibres utilitzats (es pot fer amb gomets de colors)

Dades qualitatives obtingudes d’una petita enquesta de satisfacció al final
del curs:
o

satisfacció dels participants

o

satisfacció dels monitors i encarregats

A partir d’aquestes dades i de l’observació diària dels monitors i responsables,
es pot elaborar un breu informe que contingui aspectes com ara què cal millorar
a nivell d’organització i funcionament, com adequar el fons de llibres (què s’ha
detectat que falta, què cal esporgar), quines noves propostes d’activitats es
podrien incorporar, etc.
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4. Conclusions
La bibliopati de l’Escola Bogatell és un xic diferent d’alguns exemples que hem
recollit en els Annexos. No és tant treure al pati els llibres que hi ha a les
biblioteques d’aula sinó crear un espai propi i dotar-lo de la seva identitat. Com
hem comentat anteriorment, la bibliopati pretén diversificar les propostes de
lleure durant la franja del migdia i alhora contribuir a desenvolupar l’hàbit lector
dels infants.
D’una banda, es tracta d’instaurar-la com a activitat del migdia: que tingui un
espai reconegut i fàcilment identificable, uns responsables, una programació,
etc. I de l’altra, promoure la lectura com a activitat quotidiana d’oci, normalitzarla, fer-la propera. Treure la lectura del context reglat de l’aula i donar-li el valor
de passatemps també la converteix en un pretext o recurs per omplir estones
aparentment perdudes: ens enduem un llibre per si el metge ens fa esperar, pel
viatge en avió, etc.

A la bibliopati hi conflueixen interessos dels diversos actors de la comunitat
educativa:


les famílies, que veuen amb bons ulls que el temps de migdia s’aprofiti per
fer una activitat lúdica i formadora a la vegada;



els monitors, que augmenten i diversifiquen l’oferta d’activitats;



l’escola, que compta amb un escenari més de promoció de la lectura;



els nens i nenes, que descobreixen i experimenten el plaer de llegir per
què sí, alhora que construeixen el seu bagatge lector

En definitiva, es tracta d’atorgar a la lectura el caràcter d’exercici plaent i
recreatiu, de retornar-la al calaix de les pràctiques voluntàries, de les coses que
fem perquè ens agraden quan tenim temps lliure. I de formar lectors per avui i
per demà.
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Espero que aquest projecte pugui fer-se realitat i per això agraeixo al professorat
del Diploma haver despertat en mi tantes noves inquietuds al voltant de la lectura
infantil i juvenil. L’atenció rebuda de la professora Maria Teresa Monar durant la
realització del TFM m’ha ajudat donar-li forma i a no perdre el fil. I la Direcció i
les mestres de l’Escola Bogatell, la Junta i el personal de l’AFA m’han facilitat
amablement l’accés als documents i informacions que necessitava. Ara ens
pertoca a les famílies impulsores, encapçalades per les mares engrescades que
empenyen el món, posar fil a l’agulla perquè la bibliopati comenci a caminar.
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6. Annexos
6.1 Documents de l’Escola Bogatell
Alguns documents es troben a les webs de l’escola i de l’AFA, d’altres són de
consulta interna.


La biblioteca d’aula de l’Escola Bogatell (2010-2011).



Pla de lectura de centre (2015).



Programació general anual del centre de l’Escola Bogatell (2017-2018)
<https://agora.xtec.cat/escolabogatell/documents-descola/programaciogeneral-anual-de-centre/> [Consulta: 16 de març del 2019]



Projecte educatiu de l’Escola Bogatell
<https://agora.xtec.cat/escolabogatell/documents-descola/projecteeducatiu/> [Consulta: 16 de març del 2019]



Projecte lingüístic (2009)
<https://agora.xtec.cat/escolabogatell/documents-descola/projectelinguistic/> [Consulta: 16 de març del 2019]



Web de l'Associació de Famílies de l'Escola Bogatell de Barcelona
<https://ampaescolabogatell.wordpress.com/> [Consulta: 20 de març del
2019]

6.2 Exemples de bibliopati [Consultes fetes durant el mes de març del 2019]

a)

Organització:


Escola Pau Claris (La Seu d’Urgell)
<http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/biblioteca/experiencies/lle/
Documents/LL_bibliopati_pau_claris_la_seu_MU.pdf>



Escola Valdelors (Vandellòs)
<https://agora.xtec.cat/ceip-valdelors-vandellos/projecteeducatiu/projecte-biblioteca/bibliopati/>



Escola Baldiri Reixach (Barcelona): bibliopati al migdia
<http://baldirireixac.org/bibliopati/>
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Escola Ferreries (Tortosa): tasques dels encarregats de la bibliopati,
cartell
<https://agora.xtec.cat/ceipferreries/biblioteca/biblio-2/bibliopati/>



CEIP Gabriel y Galán (Cáceres): cartells, tasques dels encarregats,
comptabilitzar els participants
<http://ceipgabrielygalan.blogspot.com/search/label/BIBLIO-PATIO>

b)

Carretons, equipament i espai:


Escola Ramon Llull (Barcelona)
<http://escolaramonllullbcn.cat/index.php/2015-11-20-14-46-52/portesobertes/2-uncategorised/313-la-bibliopati>



Escola Casablanca (Sant Boi de Llobregat): carretó
<http://www.sbciutateducadora.cat/2018/04/05/el-bibliopati-de-lescolacasablanca/>



Biblioabrazo on es parla del carretó, de les cistelles i de l’experiència de
l’escola Gabriel y Galán
<https://biblioabrazo.wordpress.com/2012/10/21/bibliopatio/>

c)

Retolació i normes:


Escola Pau Casals (Barcelona): normes i cartell
<https://es.calameo.com/read/0045428002717db3f1fea>



ECEIP Felip Bauçà (Palma): normes



<https://ceipfelipbauca.files.wordpress.com/2017/02/la-bibliopati.pdf>



Escola Tarragona (Tarragona): decoració de la zona de bibliopati
<http://escola-tarragona.blogspot.com/2018/06/raco-del-bibliopati.html>
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d)

Valoració i difusió


Escola Nabí (Barcelona)
<https://www.nabi.cat/activitat-de-5e-bibliopati/>



Escola Josep Andreu Charlie Rivel (Cubelles): difusió per ràdio
<http://www.radiocubelles.cat/pl7/noticies/arxiu-noticies/id4960/l-escolajosep-andreu-charlie-rivel-engega-el-bibliopati.htm>

e)

Altres espais de lectura:


Bibliohort de l’Escola Sagrat Cor (Barcelona)
<http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/biblioteca/experiencies/ceb
/CEB_Sagrat_cor_bibliohort.pdf>



Lectura al terrat a l’Escola Santa Eugènia (Girona)
<http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/biblioteca/experiencies/gir/
gir-santa-eugenia-girona-lectura-terrat_mu.pdf>



Llibres als passadissos de l’Escola Collserola (Sant Cugat del Vallès)
<http://xtec.gencat.cat/web/.content/projectes/biblioteca/experiencies/voc
/VOC_escola_collserola_magia_PMB.pdf>

31

