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La importància de les biblio-
teques escolars dintre del
procés educatiu queda su-

bratllada fa ja més de dues deca-
des al manifest de la Unesco en
el qual, entre altres qüestions, es
destacava la necessitat de la me-
diateca escolar per a impulsar el
canvi educatiu i formar els alum-
nes en l'ús de les bibliotoques
amb finalitats recreatives, infor-
matives i d'educació contínua.
Més recentment, els ensenyants i
bibliotecaris reunits a les Prime-
res Jornades Escolars celebrades
a Barcelona els dies 18, 19 i 20 de
març de 1999 remarcaren que «la
biblioteca escolar és una ferra-
menta imprescindible per a la
formació dels adolescents en la
societat de la informació i espe-
cialment necessaria per a formar
usuaris experts i critics en um
moment en el qual les noves tec-
nologies incrementen el volum
d'informació a disposició dels
ciutadans».

El foment, per tant, de la lectu-
ra recreativa com la destinada a
la recerca d'informacions ha de
ser un dels pilars bàsics de l'edu-
cació de les persones i un dels va-

lors essencials en una societat
democràtica. Un país més culte i
civilitzat sap que la lectura ha de
constituir part consubstancial de
la vida dels seus ciutadans, ja que
a través d’ella se’ns obrin nous
mons i aprenem a ser més oberts
i respectuosos amb el que ens
envolta.

Aquestes són les raons per les
quals l’IES L'Assumpció d'Elx es-
tà treballant, des d'octubre de
l'any 2000, en el foment de la
lectura entre els seus alumnes i
en el desenvolupament d’un pro-
jecte de transformació de les Bi-
blioteques de Secundària que
pretén aunar els esforços d’a-
questa comunitat educativa, de la
Conselleria, de l'Ajuntament i de
les empreses del nostre entorn, i
la finalitat fonamental del qual
serà convertir la biblioteca de
l’institut en una biblioteca espe-
cífica de Secundaria que puga ser
oberta als altres centres de Se-
cundaria de la ciutat, i col.laborar
així en l’ampliació de la xarxa de
biblioteques de la nostra pobla-
ció.

La biblioteca que volem oferir
des de l’IES L'Assumpció està
sustentada sobre dos puntals bà-
sics: d’una banda, constarà d'un
extensa i variada dotació de lli-
bres; i, de l’altra, ofertarem als
nostres alumnes l’accés a les

fonts d'informació a través de
mitjans informàtics. Combina-
rem, doncs, el foment de la lectu-
ra gràcies a la disponibilitat d’un
biblioteca extraordinàriament do-
tada amb l’apropament a portals
de tipus educatiu mitjançant les
noves tecnologies.

Pel que fa al primer punt, i
després de la revisió dels catàlegs
de més de seixanta editorials, s’-
ha elaborat un detallat pressu-
post per a la compra de més de
quatre mil llibres. Es tracta d’una

selecció rigorosa que ve a com-
plementar l'actual fons bibliogrà-
fic del centre i que, donada la
seua varietat de temes i nivells,
esdevindrà una ferramenta molt
eficaç per a la millora de la quali-
tat de l’ensenyament i l’atenció a
la diversitat dels alumnes.

Pel que fa al segon punt, es
crearà una pagina Web a tall d’-
índex que apareixerà sempre que
s’use Internet als ordinadors de
la biblioteca. En aquesta pàgina,

els alumnes trobaran una guia
d’enllaços a pagines Web caracte-
ritzades pel seu interés per al
món educatiu: biblioteques vir-
tuals, noticiaris, informació de
concursos, pàgines temàtiques
d'Historia, Geografia, Matemàti-
ques, Física i Química, Econo-
mia, Filosofia... En l'actualitat, ja
es pot accedir en línia al cataleg
bibliografic del fons del nostre
centre (www.ieslaasuncion.org).

Des de l’IES L'Assumpció es-
tem convençuts que el projecte
en què està treballant el nostre
institut tindrà una gran empenta
si la Conselleria, l'Ajuntament,
les empreses, els mateixos cen-
tres educatius i APAs de la nos-
tra ciutat fan senes també les
il.lusions i les expectatives que
sentim davant el desenvolupa-
ment de l’actual projecte. Estem
convençuts igualment de la ne-
cessitat d’ampliar el número de
biblioteques adequades per als
nostres adolescents, i hauríem de
considerar tal volta que els espais
públics dels col.legis i instituts si-
guen un lloc idoni per obrir les
seues biblioteques a la ciutat.

Així ho ha interpretat ja l'Ajun-
tament il.licità que, a través de
les Regidories d’Educació i Cul-
tura i els seus edils Encarna Mar-
co i Alejandro Soler, ens ha brin-
dat tot el seu recolzament i col.la-

boració; d’igual forma, les enti-
tats bancaries de la CAM i La
Caixa, les empreses Inyectados
Peke’s, Decoraciones Mula, Hi-
jos de Óscar  Botella Sempere,
SL., Pig Leader, Morata Logística
y Transporte i l’Associació de Pa-
res d’Alumnes  del centre. A tots
ells els expressem des d’aquestes
línies el nostre agraïment públic
per la sensibilitat mostrada cap al
projecte de l’IES L'Assumpció,
agraïment que fem extensiu a la
subdirectora de Cultura de la
Conselleria, Concepción Sirvent,
i a l'inspector educatiu José Mi-
guel Payá per l'interés que hi han
demostrat.

Declarava l'escriptor alemany
Günter Grass en rebre el Premi
Príncep d'Astúries de les Arts i
les Lletres que no hi havia una
imatge més bella al món que la
de veure un adolescent absort en
la lectura d’un llibre. Des de la
confiança i la creença en el tre-
ball que ens mou per potenciar la
Biblioteca de Secondaria de l’IES
L'Assumpció, pensem que seria
molt gratificant creure que la
imatge d'eixe adolescent immers
en la lectura fóra possible en un
futur gracies a la unió i la col.la-
boració de moltes persones, ins-
titucions i empreses en el desen-
volupament d’un projecte comú i
compartit. ❏
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AYUNTAMIENTO DE BENIDORM

CONVOCATORIA

16 PLAZAS DE AGENTES DE
LA POLICIA LOCAL CON

CARÁCTER DE INTERINAJE

- Las bases de la Convocatoria se
hallan expuestas en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento y Cuerpo
de la Policía Local (Jefatura) de
Benidorm.

- El plazo de presentación de
instancias finalizará a los diez días
hábiles de la publicación de este
anuncio.

Benidorm, a 28 de Mayo de 2003
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¿Necesita vender su Empresa? ¿Problemas

de liquidez? ¿Problemas con pago a sus
proveedores y entidades financieras?

Somos un Grupo Asesor con experiencia en
solucionar estas cuestiones.
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