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MEMÒRIA PER AL CEFIRE (CURS ESCOLAR 2001-2002) 
 
 
Aquesta és la memòria conjunta dels quatre grups de treball de 

Biblioteca escolar i biblioteques d’aula corresponents a l’IES 
L’Assumpció d’Elx. Aquests grups han continuat amb la tasca del grup de 
treball que es va formar el curs passat en aquest centre, i s’ha de remarcar 
que el progrés en la posada en marxa de la biblioteca escolar ha estat molt 
positiu. 

A hores d’ara les directrius de les nostres actuacions estan ben 
definides, i podem expressar en la present memòria que l’IES 
L’Assumpció està treballant en un projecte de transformació de les 
Biblioteques de Secundària de la ciutat que pretén unificar els esforços 
d’aquesta comunitat educativa, de la Conselleria, de l’Ajuntament i de les 
empreses del nostre entorn, i la seua finalitat essencial serà convertir la 
biblioteca de l’institut en una biblioteca específica de Secundària oberta als 
altres centres de Secundària de la ciutat, i col·laborar d’aquesta manera en 
l’ampliació de la xarxa de biblioteques de la nostra població. 

El treball desenvolupat durant aquest curs escolar 2001-2002 queda 
desglossat en els següents apartats: 
• Col·laboració de tots els professors amb la bibliotecària de l’associació 

TEBAD, Beatriz Recio, que ha estat treballant a l’institut durant tot el 
curs escolar. Fruit d’aquesta activitat conjunta s’han seleccionat els 
llibres que calia catalogar dels que convenia traslladar als departaments; 
s’ha reorganitzat l’espai de la biblioteca del centre seguint les 
orientacions sobre instal·lacions i mobiliari (ordenant sempre d’esquerra 
a dreta); s’ha reorganitzat el fons triat mitjançant un sistema de 
classificació coherent (CDU); s’ha etiquetat i ordenat el fons en les 
prestatgeries; s’han informatitzat els registres bibliogràfics tot creant 
una base de dades on apareixen els detalls principals de cada llibre; i 
s’han assenyalat les prestatgeries adequadament. El nombre total de 
llibres catalogats ha estat de 2.500. 

• S’ha elaborat una planificació del projecte de la nostra biblioteca 
prenent com a punt de partida les directrius oferides per Natalia 
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Bernabeu i Mª Jesús Illescas en el seu article sobre “Bibliotecas 
escolares” publicat en la revista Cuadernos de Literatura Infantil y 
Juvenil, nº 81. (Veure document nº 1) 

• S’han mantingut contactes amb el Cap del Servei d’Arxius i 
Biblioteques de la Conselleria de Cultura i Educació de València i amb 
l’empresa Grafisom de Paiporta per obtindre material complementari 
per a biblioteques. (Veure document nº 2) 

• S’han enviat cartes als pares recordant-los la importància de participar 
amb la quota de l’APA, ja que aquesta ha participat econòmicament en 
el pagament de la bibliotecària. (Veure document nº 3) 

• S’han mantingut contactes amb la Secretaria General de Conselleria de 
Cultura i Educació d’Alacant per trametre el conveni de col·laboració 
amb l’associació TEBAD. (Veure document nº 4) 

• S’han mantingut, des de principis de curs, contactes personals a Alacant 
amb el Subdirector Territorial d’Educació, Arnaldo Martínez Calvo, i la 
Subdirectora Territorial de Cultura, Concepción Sirvent Bernabeu, per 
explicar-los la naturalesa del projecte de biblioteca del nostre institut, i 
s’han enviant cartes per informar sobre el desenvolupament del projecte. 
(Veure document nº 5) 

• S’han tramés oficis a la Subdirecció Territorial de la Conselleria de 
Cultura i Educació d’Alacant sol·licitant dotació de llibres, mobles 
específics per a biblioteques escolars així com la instal·lació d’aparells 
d’aire condicionat per a la biblioteca. (Veure document nº 6) 

• S’ha acabat de moblar la biblioteca amb noves prestatgeries i s’ha pintat 
tot el seu espai gràcies a la col·laboració desinteressada de 
Decoraciones Mula. 

• S’han elaborat unes bases per al concurs del cartell anunciador de la 2ª 
Campanya de donació de llibres, campanya que finalment no s’ha dut a 
terme enguany. (Veure document nº 7) 

• S’ha elaborat un pressupost del projecte de Biblioteca de Secundària 
de l’IES L’Assumpció d’Elx dirigit a les empreses de la ciutat per a la 
seua participació. (Veure document nº 8) 

• S’ha fet arribar aquest pressupost a les regidories d’Educació i de 
Cultura d’Elx, així com al nostre inspector de zona José Miguel Payá 
Poveda i al Subdirector Territorial d’Educació, Arnaldo Martínez Calvo, 
i la Subdirectora Territorial de Cultura, Concepción Sirvent Bernabeu. 
(Veure document nº 9) 

• S’han enviat cartes d’agraïment a les empreses que han començat a 
participar en el projecte del nostre institut. (Veure document nº 10) 

• S’ha contactat periòdicament al llarg de tot el curs escolar amb 
l’inspector, José Miguel Payá Poveda, qui juntament amb el Subdirector 
Territorial d’Educació ha enviat a la Direcció General de Centres un 
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informe favorable sobre el projecte demanant al mateix temps 
l’enviament a l’IES L’Assumpció de mobiliari específic per a 
biblioteques (taules i cadires), dotació de llibres així com una dotació de 
2.400 € per comprar aparells d’aire condicionat. La col·laboració del 
nostre inspector ha estat constant i encoratjadora durant tot el curs 
acadèmic. 

• S’han mantingut reunions amb els regidors d’Educació i de Cultura de 
la ciutat d’Elx, Encarna Marco i Alejandro Soler, per donar-los a 
conéixer les característiques del nostre projecte. En la visita que feren a 
l’institut a mitjans de desembre del 2001, determinaren implicar-se en la 
posada en marxa de la biblioteca de l’IES L’Assumpció a través de la 
col·locació, per part de l’Ajuntament, d’un nou pis per a la biblioteca 
així com de la instal·lació d’un expositor de llibres semblant al de les 
biblioteques municipals. A hores d’ara el pis ja ha estat posat i s’han 
pres les mides de l’expositor. 

• S’han mantingut igualment reunions de treball amb el regidor de 
Foment Carlos González, el qual ha redactat una carta de presentació 
del projecte actual que ha estat enviada a diverses empreses del Parc 
Industrial d’Elx. D’aquesta manera, s’ha facilitat l’accés del nostre 
coordinador, José María Asencio Verdú, en les preses de contacte entre 
l’institut i el sector empresarial de la ciutat. 

• S’adjunten fotocòpies de les actes finals dels quatre grups de professors 
que estan treballant en el projecte de Biblioteca de Secundària de 
l’IES L’Assumpció. (Veure document nº 11) 

 
Considerem per tot l’anteriorment exposat que el projecte en què es 

troba immers el nostre institut ha experimentat un avanç molt significatiu al 
llarg de l’últim curs escolar. Volem agrair des d’aquestes línies tota l’ajuda 
i suport que estem rebent de l’APA del centre, de l’equip directiu, de la 
Conselleria, de l’Ajuntament així com de les empreses de la nostra 
població. Des de la il·lusió i l’entusiasme que ens mou, creiem sincerament 
que estem treballant en un projecte que servirà per fomentar i ampliar la 
xarxa de biblioteques de la ciutat d’Elx. 
 
 
 
 

Signat: Josep Maria Asencio Verdú 
 
 
 


