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MEMÒRIA FINAL DEL GRUP DE TREBALL BIBLIOTECA ESCOLAR I 
BIBLIOTEQUES D’AULA DE L’IES L’ASSUMPCIÓ D’ELX 

 
 

Aquest grup de treball ha desenvolupat al llarg del present curs escolar 2000-01 
els següents objectius: 
 

1. Avaluar l’estat actual de la biblioteca escolar. 
 

El primer que ha realitzat el grup des de principi de curs ha estat avaluar les 
condicions en què es troba la nostra biblioteca, la qual per motius de seguretat va haver 
de ser traslladada fa ara uns quants anys des de la segona planta de l’institut a una de les 
ales laterals de la planta baixa. Entre els punts que s’han avaluat destaquen el següents: 
 

• Barreja en la biblioteca escolar del centre entre llibres catalogats i 
d’altres no catalogats. 

• Absència dels fitxers dels llibres catalogats, els quals ho han estat sense 
el treball de personal especialitzat. 

• Els llibres no catalogats s’han afegit a mesura que han arribat a l’institut 
amb posterioritat a l’estada de l’últim encarregat de la biblioteca. Cal 
destacar que la major part d’aquests llibres procedixen d’institucions 
públiques. 

• La immensa majoria dels llibres de la biblioteca pertanyen a edicions 
prou antigues (a tall d’exemple, pensem en llibres de literatura de 
diverses col·leccions d’Espasa Calpe), la qual cosa és comprensible pel 
fet que el nostre institut és el de més antiguitat de la ciutat. 

• Algunes de les prestatgeries han hagut de ser reorganitzades ja que la 
distribució dels llibres era molt caòtica, tot arribant-se a l’eliminació 
d’alguns exemplars que eren del tot innecessaris en la biblioteca escolar 
(llibres, per exemple, de balanços econòmics d’entitats bancàries 
pertanyents a la dècada dels setanta). 

• Barreja de prestatgeries de fusta amb d’altres metàl·liques, cosa que ens 
han portat a començar a substituir les metàl·liques per d’altres de fusta. 

• Absència del sistema de calefacció existent a la resta del centre ja que 
l’actual biblioteca es troba a les dependències de l’antiga casa dels 
conserges. 

• Necessitat d’actualitzar el cabal llibresc de la biblioteca tot atenent a la 
diversitat d’alumnes del centre. Hem de pensar, en aquest sentit, que 
d’aquí a pocs anys tindrem la primera etapa de l’ESO. 

• Necessitat de decorar l’espai de la biblioteca per a crear un àmbit més 
còmode i agradable. 

• Necessitat de centralitzar en la biblioteca tots els llibres que, podent ser 
d’interés per als alumnes, es troben dispersos als diferents departaments 
del centre. 

• Necessitat d’un bibliotecari especialitzat per a catalogar i etiquetar els 
llibres que considerem d’utilitat per als alumnes. 

• Necessitat, en definitiva, de convertir a llarg termini la nostra biblioteca 
escolar en una futura mediateca tot servint com a un dels eixos 
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vertebradors del procés d’ensenyament-aprenentatge en la vida 
acadèmica del centre. 

 
2. Adquirir armaris-biblioteca per a la totalitat de les aules de l’institut així 

com diccionaris en valencià, castellà i anglés per a aquests armaris. 
 

El grup de treball ha considerat necessari la compra d’armaris-biblioteca per al 
conjunt d’aules del centre. Aquesta necessitat es va plantejar durant el primer trimestre 
del curs a partir dels resultats positius que el tutor del grup de Diversificació Curricular 
estava experimentant amb la biblioteca d’aula que havia posat en marxa des de principi 
de curs. El grup de treball creu decididament que la potenciació de la biblioteca escolar 
ha de tindre un nexe d’unió i d’extensió en les biblioteques d’aula, les quals són una 
extraordinària eina per a facilitar la tasca dels professors a dins les calsses. Una volta 
que les aules del centre han disposat, al llarg del curs, dels seus corresponents armaris-
biblioteca, el grup ha negociat amb l’APA i l’equip directiu la compra de diccionaris en 
valencià, castellà i anglés per a aquests armaris. 
 

3. Comprar noves prestatgeries de fusta per a la biblioteca. 
 

Com s’ha esmentat més amunt, les prestatgeries de la biblioteca són metàl·liques i 
de fusta. Les primeres són poc operatives i excessivament fredes, per la qual cosa hem 
començat a substituir-les per d’altres de fusta. 
 

4. Organitzar un concurs de cartells d’animació a la lectura. 
 

En col·laboració amb els professors de Dibuix i els alumnes del centre, s’ha 
organitzat un concurs de cartells d’animació a la lectura per a poder decorar la 
biblioteca entre els cartells seleccionats. 
 

5. Pressupostar la instal·lació d’aparells de calefacció per a la biblioteca. 
 

A hores d’ara ens trobem en la pressupostació per a la instal·lació d’aquests 
aparells, aspecte que considerem importantíssim per al bon funcionament de la 
biblioteca durant les estacions més fredes del curs. Si volem crear un clima adequat per 
a l’estudi i el treball a l’interior de la biblioteca hi hem d’instal·lar el mateix sistema de 
calefacció que es troba a la resta de l’institut. 
 

6. Dur a terme la I Campanya de donació de llibres. 
 

Durant els dies 2, 3 i 4 de maig del present any s’ha dut a terme la I Campanya de 
donació de llibres dirigida al conjunt de la comunitat escolar, la qual ha tingut una 
resposta molt positiva tot havent-se arribat a una donació propera al miler de llibres. Les 
característiques d’aquesta campanya queden reflectides als documents nº 1 i nº 2 que 
s’adjunten així com als dos cartells que s’aporten igualment i que han servit per a 
publicitar, d’una banda, la campanya i per a detallar-ne els resultats per altra. Cal 
remarcar, en aquest punt, l’eco que els mitjans de comunicació de la nostra ciutat s’han 
fet d’aquesta singular campanya (Veure documents nº 3 i nº 4). 
 

7. Contactar amb l’associació de Tècnics Especialistes en Biblioteconomia, 
Arxivística i Documentació (TEBAD). 
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El grup de treball ha contactat amb l’associació TEBAD perquè li presente un 
projecte de biblioteca escolar. A continuació s’adjunten els documents nº 5 i nº 6 que 
fan referència respectivament al projecte en si i al conveni que s’està negociant amb 
aquesta associació. La finalitat és que un bibliotecari d’aquesta associació puga estar 
treballant a l’institut des del 18 de juny del present any o, a més estirar, a partir de  
principis de setembre. 
 

8. Elaboració d’una carta adreçada als pares perquè participen en el 
pagament de la quota de l’APA. 

 
En aquesta carta, que anirà inclosa en el sobre de matriculació d’enguany, s’anima 

els pares perquè participen en el pagament d’aquesta quota ja que l’APA participarà 
activament en el projecte de biblioteca escolar i biblioteques d’aula. (Veure document 
nº 7) 
 

9. Nota informativa adreçada als companys. 
 
En aquesta nota se’ls informa de com s’ha d’actuar coordinadament per portar, des 

dels departaments, tots els llibres que hagen de ser catalogats i etiquetats pel 
bibliotecari. (Veure document nº 8) 


