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1. Justificació del projecte

Un  dels  objectius  fonamentals  de  quasevol  centre  educatiu  és,  sense  cap  mena  de

dubtes, acostar la lectura als seus alumnes i fomentar l’hàbit lector d’aquestos al mateix

temps  que  es  potencia  l’esperit  crític  i  la  seua  capacitat  d’anàlisi.  La  Generalitat

Valenciana,  a  través  de  la  Conselleria  d’Educació,  Investigació,  Cultura  i  Esport,  ha

redactat el Pla valencià de foment del llibre i la lectura 2017-2021 per tal d’articular totes

les  accions  i  projectes  per  a  promoure  els  hàbits  lectors  de  les  valencianes  i  els

valencians.  En  aquesta  línia,  l’article  113  de  la  Llei  orgànica  2/2006,  del  3  de  maig,

estableix que : “1. Els centres d’ensenyament disposaran d’una biblioteca escolar.” i “3.

Les  biblioteques  escolars  contribuiran  a  fomentar  la  lectura  i  al  fet  que  l’alumne/a

accedisca a la informació i a altres recursos per a l’aprenentatge de les altres àrees i

matèries, i puga formar-se en l’ús crític d’aquestes”. 
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Davant dels canvis i els desafiaments sorgits en els últims anys i a l’impacte d’internet i les

xarxes  socials  cal  repensar  les  pràctiques  de  lectura  dins  de  la  biblioteca  escolar.

Aquestos canvis es poden resumir en tres: 

1. La diversitat de formes d’entreteniment. Les noves tecnologies tendeixen

a captar l’atenció dels usuaris mitjançant el bombardeig constant d’imatges i

informacions múltiples i simultànies.

2. L’ampli desenvolupament d’internet com a espai de lectura digital. Pels

alumnes actuals és més habitual la lectura digital que la lectura impresa

en paper.

3. Desenvolupament de nous formats i gèneres de lectura tant en l’àmbit

digital  com  en  el  tradicional.  En  aquest  moment  sorgeix  la  qüestió

fonamental de com enfrontar la formació lectora dels joves en aquest nou

escenari  on  la  percepció  general  és  que  entre  la  lectura  literària

tradicional i la joventut hi ha un distanciament que cal superar. Aquesta

diversitat major de gèneres, tipus de text i suports de lectura ha generat

la  necessitat  d’anar  més  enllà  del  cànon  tradicional  de  lectures

obligatòries i  promoure la idea d’un cànon escolar  complementari  que

incloga nous gèneres com ara la novel·la gràfica, els àlbums il·lustrats o

la literatura de divulgació, entre d’altres. Segons els darrers estudis, la

tendència  actual  ja  no  seria  tant  “fomentar”  a  lectura,  sinó  més  aviat

orientar els nostres esforços i recursos cap a una lectura expandida que

es relacione amb altres mitjans de comunicació en què l’aspecte visual

juga un paper  molt  important.  En conclusió,  el  desafiament és formar

lectors crítics que siguen capaços d’aprendre textos íntegres i complexos,

desxifrant-ne  els  pressupostos  i  identificant  intencions  d’acord  amb  el

context d’enunciació. 
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2. Característiques generals del centre

L'IES L'Assumpció és un dels setze instituts públics existents a Elx. Està situat al carrer

Eduardo Vaquero,  2,  junt  al  col·legi  públic  el  Palmeral,  i  l’Hospital  General  d’Elx,  just

enfront de l’IES Cayetano Sempere. El centre és el primer institut d'Elx, es va inaugurar el

1963 i des de llavors han passat per les seues aules milers d'il·licitans. Es tracta d’un

centre de tamany mitjà, amb més de 700 alumnes, aproximadament. Està format per cinc

unitats de primer i segon d’ESO, sis unitats de tercer i quart d’ESO, i 3 unitats de primer i

de segon de batxillerat. Finalment, també hi ha un aula específica conductual i s’imparteix

FPB  per  les  vesprades.  L'institut  rep  alumnat  de  diferents  estrats  socials,  culturals  i

geogràfics d’Elx.  Degut  a  la  seua procedència geogràfica diversa,  molts  alumnes han

d'utilitzar mitjans de transport per arribar al centre. Malgrat la proximitat d'un barri deprimit,

amb  seriosos  problemes  d'integració  social  i  cultural,  el  centre  no  presenta  greus

problemes de disciplina o convivència. Pel que fa a la procedència, tenim per una banda

el col·legi públic CEIP El Palmeral (el qual es troba en zona centre i molt proper a l'institut

i  els  seus alumnes pertanyen a un nivell  socioeconòmic  mitjà/alt),  i,  d'altra  banda,  el

col·legi públic CEIP Reyes Católicos, situat prop de la zona coneguda com “El Raval”, els

alumnes pertanyen a un nivell socioeconòmic mitjà o mitjà/baix. A més d’això, el centre

rep una quantitat important d’alumnes provinents del camp d’Elx, especialment del col.legi

públic Mestre Canaletes. 

2.1. La nostra biblioteca

2.1.1 L’espai

L’espai reservat al centre per a la biblioteca escolar és un aula relativament ampla amb

capacitat  per  a  30  alumnes aproximadament.  Les  taules  de lectura  són  grans  i  amb

capacitat per a quatre alumnes cadascuna. A banda de la secció de llibres (amb més de
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4000  volums  a  disposició  dels  alumnes  i  professors)  la  biblioteca  diposa  de  cinc

ordinadors  amb  connexió  amb  internet  que  poden  ser  utilitzats  per  a  la  recerca

d’informació  o  l’elaboració  de  treballs  .  A més  disposa  també  d’una  impressora.  La

biblioteca es converteix així en un espai disponible per a tothom, un espai que fomenta la

igualtat  d’oportunitats  i  que posa a l’abast  de l’alumnat  les eines TIC per  a  fomentar

l’aprenentatge actiu i la recerca d’informació, així com el foment de la curiositat. Per altra

part, la biblioteca també s’utilitza com a aula polivalent on es realitzen diverses classes.

Per aquesta raó està equipada amb un ordinador connectat a un canó, i amb a internet,

que es projecta a la paret per tal que el professorat el puga fer servir en les seues classes.

L’objectiu d’incloure aquests elements no és altre que el d’oferir diversos formats i suports

per tal de fer arribar la informació, tant físics com virtuals. Com a complement a la lectura i

a  la  recerca d’informació  per  internet,  la  biblioteca disposa també d’una col·lecció  de

pel·lícules, documentals i sèries de ficció, tant en format DVD com en BLUERAY que es

troben  a  disposició  dels  usuaris,  així  com  també  de  diversos  diccionaris,  atles  i

enciclopèdies. 

2.1.2 La col·lecció

En aquest moment la nostra biblioteca disposa d’un total de 4102 llibres catalogats, si bé

el  volum total  de  la  col·lecció  supera  els  7000  exemplars.  La  raó  és  que  el  procés

d’implantació del programa de gestió PMB, així com les tasques de registre i catalogació

de  la  col·lecció,  han  estat  relativament  recents.  La  tasca  d’informatització  del  nostre

catàleg és un procés continu que progressa diàriament. En quant a les seccions de llibres

disponibles, la major part estan dedicats a la literatura (narrativa, teatre i poesia), tant en

valencià com en castellà, i  s’està ampliant la quantitat de llibres d’anglés i de francés.

També hi ha una secció important de llibres de cultura clàssica, i  de llibres dedicats a

altres disciplines que s’imparteixen al centre (Economia, Matemàtiques, Ciències Naturals,

Geografia i Història, Psicologia…). També cal afegir que en els últims cursos hem ampliat

la quantitat de llibres dedicats a la divulgació científica, els àlbums il·lustrats i, en especial,
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els llibres que treballen qüestions transversals i  els valors ètics com ara el feminisme,

l’ecologia o la igualdat de drets i oportunitats. Des de la coordinació de la biblioteca estem

molt atents a les novetats editorials destinades als adolescets, oferint als nostres alumnes

moltes de les primícies editorials,  sense deixar de banda la possibilitat  que els propis

alumnes del centre participen en l’elecció de llibres que, al seu parer, han de formar part

de la nostra biblioteca. El que pretenem, per tant, és atendre a la gran diversitat temàtica

de les publicacions i la diversitat del nivell lector de l’alumnat. Aquesta varietat és la que fa

possible que cada alumne acabe trobant llibres adequats a les seues capacitats i al seu

interès. Finalment,  hem ampliat  la biblioteca amb uns materials que ens resulten molt

interessants com a eines de foment de la lectura. Concretament estem parlant de còmics

(europeus, japonesos i americans) i de jocs de taula.  

2.1.3. L’equip de la biblioteca

L’equip  de  la  biblioteca  està  format  bàsicament  per  un  coordinador  de  la  biblioteca

(professor del centre) i un bibliotecari contractat per l’AMAPA. Des dels inicis de la nostra

bibliteca la col·laboració de l’Associació de pares i mares ha estat constat i molt valuosa

per  al  bon funcionament  del  pla.  La  funció  principal  del  coordinador  és  dinamitzar  la

col.lecció  i  promoure  els  vincles  entre  la  biblioteca  i  els  docents  de  les  diverses

assignatures per tal d’elaborar conjuntament activitats pedagògiques i culturals en l’espai

de la biblioteca. 

Quant a les funcions pròpies del bibliotecari, aquestes són multiples: catalogar els llibres,

ajudar  als  professors que realitzen alguna pràctica de lectura en la  biblioteca,  revisar

materials bibliogràfics a instàncies del coordinador, orientar als alumnes en els procesos

de reserca i mantenir en ordre l’espai de la biblioteca. També, tots els cursos acadèmics,

el coordinador i el bibliotecari duen a terme una revisió exhaustiva del llibres existents per

esporgar aquells que consideren innecesaris per no ser llegits habitualment pels alumnes.

Per concloure aquest apartat, no volem deixar passar l’oportunitat d’agrair la col·laboració

i el treball desinteressat de molts companys del centre, sense el qual no podríem dur a
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terme la nostra tasca. En primer lloc volem destacar el paper de Félix Arias, Director del

centre i de Rosanna Carrillo, Secretària, per la seua disposició sempre favorable a ajudar.

També a tots els professors de les àrees lingüístiques i no lingüístiques per ajudar-nos en

la  selecció  i  recomanació  de  llibres,  així  com en l’elaboració  d’activitats  d’avaluació  i

lúdiques. A Susi Soler per ajudar-nos a tenir presència en les xarxes socials, i  a José

Jaime Mas i a Ángel Ros pel seu suport tècnic i ajuda en les qüestions relacionades amb

la informàtica. Als nostres companys del projecte ERASMUS+ i del grup de convivència

del centre per oferir-nos col·laborar amb ells en diverses activitats. I, per acabar, volem

també agrair la col·laboració en les activitats de José Antonio Serrano i a la professora

Inma Amorós per les seues suggerències i les seues plantes decoratives. Moltes gràcies a

totes i tots. 

3. Objectius generals del pla
 

De manera resumida, els objectius generals del nostre pla d’animació lectora es poden

concretar en els apartats següents:

Estimular  en  els  alumnes  el  gust  per  la  lectura  i  pel  llibre  com  a  eina

d’aprenentatge i també de progressió personal, formació cultural general i, per

descomptat, com a eina fonamental d’entreteniment i gaudi personal. 

Transformar la biblioteca en un espai de trobada amb el món exterior, mitjançant

la  realització  d'invitacions  a  escriptors,  científics,  professionals  i  persones

destacades perquè participen en diferents activitats  a  la  biblioteca.  La nostra

biblioteca vol ser un espai obert que complementa el seu treball a l’interior amb

visites a espais culturals, llocs naturals, entre d'altres. 

Establir  una  diferenciació  entre  les  lectures  que  es  donen  a  l'aula  i  les  que

s'ofereixen a la  biblioteca.  Pensem que cal  traure la  lectura del  calendari  de

tasques i avaluacions i afavorir els ritmes individuals. No es pot establir un ritme

homogeni per a la lectura i, a més a més, cal que l’alumnat no associe la lectura
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exclusivament a tasques acadèmiques.  Per  tant  cal  que el  professorat estiga

molt  atent  a  les  veritables  inquietuds  dels  alumnes  i  proposar-los  maneres

d'explorar-les, ja siga a través de la col·lecció de llibres, com d’activitats, espais

de recerca,  etc.  Cal,  doncs,  ser  molt  flexibles a l’hora d’oferir  recomanacions

lectores. 

Oferir noves fórmules d’avaluació de les lectures en les assinatures que siguen

variades, creatives i diverses, i que potencien l’avaluació per competències i el

treball  en equip. A més a més, també s’ha d’afavorir  el  treball  personalitzat i

creatiu, molt més enllà de realitzar un control de lectura o una fitxa. D’aquesta

manera, es pretén aconseguir una major participació i interés entre l’alumnat i

atendre el millor possible a la diversitat present a les nostres aules. 

Acostar l’espai de la biblioteca a l’alumnat, a professorat i, en general a tota la

comunitat educativa, de manera que aquestos puguen accedir a ella de manera

habitual,  no sols  per a  accedir  als  llibres,  sinó també per  a la  realització de

múltiples  activitats  culturals,  de  formació  i  també lúdiques.  En  aquest  sentit,

considerem  vital  que  l’espai  de  la  biblioteca  s’associe  sempre  a  activitats

diverses i motivadores. En aquest sentit, també cal considerar la presència i la

participació  de  mares  i  pares  d’alumnes,  cosa  que  es  pot  plantejar  amb  la

col·laboració de l’AMAPA del centre. 

Acostar la biblioteca i la lectura al món de les TIC de manera que es puguen

adaptar a les noves característiques de la nostra societat. Cal intentar aprofitar

les noves modalitats de lectura derivades de les TIC per atraure nous lectors i

lectores, i utilitzar les possibilitats que ens ofereixen les xarxes socials per tal de

donar difusió al treball realitzat a la biblioteca i als llibres. 

Incorporar  de  manera  progressiva  a  la  nostra  col·lecció  llibres  que  tracten

aspectes transversals, especialment de temàtica feminista, ecologista i d’igualtat

per tal de fomentar la conscienciació de l’alumnat i la reflexió personal.
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4. Línies d’actuació

 Des del primer moment, la idea fonamental de la biblioteca ha sigut la d’oferir un model

proper a l’alumne, on aquest puga tenir accés als llibres i puga veure’ls i accedir a ells

directament. Aquesta idea s’ha mantingut fins als nostres dies, tot i  que per qüestions

derivades del COVID-19 s’han hagut de prendre les mesures higièniques i de seguretat

necessàries. Per al present curs, hem modificat les mesures COVID i les hem adaptades

a  les  recomanacions  dictades  pels  protocols  que  ens  ha  fet  arribar  la  Conselleria

d’Educació.  

La possibilitat de tenir un bibliotecari amb un horari de permanència ample, ens ha permet

donar un servei permament i unificat que tots els alumnes del centre coneixen perquè són

informats  des de les  respectives  tutories.  L’acció  tutorial  esdevé una eina  fonamental

d’informació i des del centre es potencia molt que els tutors informen dels serveis que la

biblioteca aporta als alumnes del centre. Per altra banda, des de tots els departaments

didàctics del centre està realitzant-se una renovació en l’avaluació de les lectures del curs.

Tradicionalment, les lectures obligatòries de les assignatures lingüístiques s’han avaluat

mitjançant un examen o una fitxa de lectura. En canvi, els professsors del centre estem

modificant  aquesta  dinàmica  d’avaluació  per  estimular  la  lectura  i  la  curiositat  en  els

alumnes.  Aquest  canvi  d’avaluació  de  la  lectura  ha  arribat  especialmet  a  partir  de  la
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integració  de  les  competències  bàsiques  dins  del  currículum  de  secundària  i  de  la

implantació de l’educació a partir d’àmbits, la qual es realitza en el nostre centre en el

primer curs de l’ESO. Aquestos canvis es realitzen de manera coordinada i es treballen en

les reunions de coordinació d’àmbits. Així, en la valoració de les lectures obligatòries tant

de les assignatures lingüístiques com de les no lingüístiques l’equip de professors que

imparteixen àmbits han desenvolpat una sèries d’activitats d’avaluació diferents dedicades

a fer més atractiva la lectura als alumnes. Aquesta línia d’actuació es troba en contínua

renovació i volem ampliar-la a tots els nivells de l’ESO. Algunes d’aquestes propostes són:

Realització de lectures dialògiques. 

Lectures col·lectives en veu alta a classe. 

Representacions teatrals i lectura de poesia. 

Realització de lapbooks literaris.

Ús del knowling literari. 

Realització de fotorelats i video ressenyes de les lectures.

Exposició de ressenyes i valoracions a classes.

Potenciació del treball grupal i cooperatiu.

Llibertat d’elecció d’obres per part de l’alumnat, de vegades entre una selecció elaborada

prèviament pel professorat. 

Incentivació a la lectura voluntària i adicional d’obres entre l’alumnat. 

La tria d’obres no literàries, que tracten temes que poden ser de l’interés dels alumnes.

Per  una  altra  part,  des  de  la  biblioteca,  com  comentàvem  anteriorment,  revisem

contínuament la selecció de llibres i materials diversos que es posen a l’abast dels nostres

alumnes (espurgue). Intentem buscar sempre llibres actuals que tracten temes propers als

alumnes  i  que  continguen  ensenyaments  ètics  i  transversals.  Hem augmentat  en  els

últims cursos la dotació de llibres dedicats a aquestes qüestions. Una altra línia d’actuació

gira al voltant de la idea de convertir la biblioteca en un centre de recursos d’aprenentatge

(CRA),  que no estiga  reservat  únicament  a  la  lectura,  la  consulta  o  la  realització  de

11



  
  GENERALITAT VALENCIANA

  CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
- - -

  Institut d'Ensenyament Secundari

   “L'Assumpció de la Ntra. Sra.”
BIBLIOTECA

treballs. Així, oferim l’espai per a realitzar tota mena d’activitats com ara fer classes de

diverses assignatures (i no exclusivament assignatures d’àmbit lingüístic), conferències,

xarrades, tallers, activitats de centre, com per exemple la participació en activitats molt

variades promogudes pel grup de convivència del centre, el projecte ERASMUS+ en què

l’institut està involucrat o activitats organitzades des dels diferents departaments didàctics.

En aquest  sentit  hem iniciat  en  els  darrers  cursos un projecte  de gamificació  per  tal

d’introduir els jocs de taula dins de la dinàmica d’aprenentatge i  com a activitat  de la

biblioteca i  de  foment  de  la  lectura.  Considerem que  els  jocs  constitueixen  una  eina

d’aprenentatge molt motivadora que afavofreix la comprensió i  expressió lingüística, el

treball cooperatiu, la imaginació i la creativitat. Per tant, estem ampliant l’oferta de jocs de

taula per a posar a la disposició dels alumnes i dels professors del centre. 

Volem també destacar dues propostes que van començar a realitzar-se durant el passat

curs i que mantindrem en el present. La primera és una activitat destinada al professorat

“L’Amic literari invisible”. Aquesta activitat consisteix en l’intercanvi de regals en forma de

llibres entre el professorat, una activitat que en el curs passat va tenir un gran èxit i en la

qual va participar la gran majoria del claustre de professors del centre. La segona activitat,

destinada a tots els alumnes de l’institut és el “Mercatrueque”. Es tracta d’una activitat

solidària  que  s’organitza  entre  tots  els  departaments  lingüístics  i  se  celebra  per  a

commemorar el  Dia Internacinal  del  Llibre. Tots els alumnes que desitgen participar-hi

porten llibres de casa que poden intercanviar pels llibres que han portat altres companys

del centre.

Finalment,  també  volem  destacar  l’aposta  que  estem  realitzant  per  tal  d’adaptar  la

biblioteca a les TIC.  En aquest  sentit,  hem posat  en marxa un blog on,  no solament

publiquem  ressenyes  de  llibres  o  notícies  relacionades  amb  les  activitats  que  hi

desenvolupem, sinó també altres activitats o projectes generals que s’organitzen al centre

i, fins i tot, activitats realitzades pels alumnes. A més a més, també enllacem algunes de

les entrades del blog amb les pàgines que el centre té dedicades a les xarxes socials,

gràcies a la professora responsable d’aquest apartat, Susi Soler. 
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5. Avaluació del projecte
 

És necessari destacar la importància d'un procés continu de planificació i avaluació del pla

de  foment,  que  permeta  gestionar  i  organitzar  activitats  concordes  amb els  projectes

educatius del centre i del currículum. Per a fer una bona planificació dels objectius que es

pretenen aconseguir al llarg del curs, cal partir d'una anàlisi de la situació de la biblioteca,

reconeixent fortaleses, febleses, oportunitats i amenaces. Aquesta anàlisi es durà a terme

mitjançant la recopilació d'informació estadística. Els elements que poden ser registrats

són: 

Tipus  d'usuaris  (estudiants,  docents,  personal  no  docent)  i  mitjana

d'assistència setmanal. 

Quantitat  de  préstecs  per  periodicitat,  assignatures  o  àmbits,  tipus  de

suport...

Hores  de  major  o  menor  assistència  a  la  biblioteca  segons  els  tipus

d'usuaris. 

Activitats  realitzades  per  la  biblioteca  durant  l'any  i  desglossament

d’aquestes  segons  aspectes  com  ara:  formació  dels  lectors,  educació
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d'usuaris,  desenvolupament d'activitats culturals i  pedagògiques, i  tasques

realitzades  en  conjunt  amb  els  diferents  departaments  didàctics.  Tota  la

informació recopilada es plasmarà en un informe de gestió anual que serà

presentat tant a l'equip directiu com als docents i a l’AMAPA del centre per a

la  seua  revisió.  Des  de  l’equip  de  la  biblioteca  tenim  clar  que  el  nostre

projecte  és  completament  obert  al  canvi  i  a  la  millora,  i  acceptem totes

aquelles suggerències i propostes que ens poden arribar des de qualsevol

àmbit  educatiu.  Entenem que la revisió contínua i  l’anàlisi  són les millors

eines per tant de millorar i adaptar el nostre pla a les necessitats actuals del

nostre alumnat, les quals són diverses i variables en el temps. 

14


