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1. Justificació de la proposta
Durant el curs 2016-2017, el Programa biblioteca escolar “puntedu” ha treballat en
l'elaboració d'un inventari de grups de treball (GT) i de seminaris (S) de biblioteca escolar dels
diversos Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquesta anàlisi s’ha fet
amb el suport dels referents territorials de biblioteca escolar i dels assessors dels Centres de
Recursos Pedagògics (CRP).
La primera tasca endegada ha estat l'actualització del registre de grups i de la seva activitat.
Per fer-ho, s’han demanat les dades als nou Serveis Territorials d’Ensenyament de Catalunya i
al Consorci d’Educació de Barcelona, als 75 CRP i a les 5 extensions de CRP. S’han recollit les
dades dels S i GT que estan en funcionament en el curs 2016-2017, així com un històric de la
seva trajectòria. Aquestes dades s’han recollit mitjançant una fitxa i s’han vinculat a un mapa
de georeferenciació de l’aplicació de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, Instamaps. Es poden
consultar les dades estadístiques d’aquest inventari al web del programa.
Després de l’anàlisi de les dades obtingudes, es constata que hi ha diversitat de formes
d’organització i es veu la necessitat d’oferir, des del Programa, orientacions per a l’elaboració
de plans de treball, actes de les sessions i memòries anuals. Una elaboració acurada d’aquests
documents permet:
-

Planificar la feina que es farà al llarg del curs (objectius i continguts) i les formes
d’organització que impliquen
Fer una valoració del grau d’assoliment dels objectius programats i prendre decisions
per als cursos següents
Recollir un històric de la feina feta pel seminari o grup de treball al llarg dels cursos

És per aquest motiu que el Programa vol impulsar-ne l’ús i ofereix aquestes orientacions per
ajudar a la seva creació o millora, en el ben entès que són una proposta i que, en cap cas, volen
ser prescriptives.
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2. Tipus de documents
Els documents organitzatius que poden ser més necessaris i útils per a un S o GT són el pla de
treball anual, les actes de les sessions i la memòria anual. A continuació n’oferim una breu
descripció de les característiques i alguns exemples.

2.1. Pla de treball anual
El Pla de treball anual del S o GT és un document on es concreten els objectius, els continguts i
les actuacions que es planifiquen per dur a terme durant un curs escolar, a partir de les
necessitats i la presa d’acords del grup.
A l’hora de concretar i redactar el pla de treball de cada curs, cal tenir en compte que s’hauria
de/d’:
-

Concretar objectius, continguts i actuacions per a aquell curs escolar.
Especificar qui té la responsabilitat de dur a terme cada actuació programada.
Assegurar la participació de tots els membres del grup en l’elaboració del pla de
treball, per tal que tothom s’hi senti reconegut.
Revisar la memòria del curs anterior, per detectar aspectes que hagin quedat pendents
de tancar.
Fer-ne difusió a l’espai web del seminari o grup de treball.

En el pla de treball anual, hi haurien de constar els aspectes següents:
-

Nom del S o GT i servei educatiu.
Participants: persones a qui va dirigit aquest S o GT.
Calendari i horari de les sessions.
Lloc de les sessions.
Coordinació: qui fa les tasques de coordinador i lloc de treball.
Certificació: nombre d’hores que se certificaran en acabar el curs.
Objectius per al curs actual.
Continguts del curs actual.
Actuacions previstes a les diferents sessions, en funció dels objectius i continguts
planificats.
Experts que es preveu convidar.

Aquest pla de treball pot tenir diferents formats (taula, document de text, document drive,
entrada a l’espai virtual, fullet...) i és important que tothom el conegui i que se’n faci difusió a
l’espai virtual del seminari.
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Alguns exemples de plans de treball:

Pla de treball del GT de literatura infantil del Garraf, curs 2017/2018

Pla de treball de la Comissió de Dinamització Lectora de Badalona, curs 2016/2017
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Pla de treball de la Xarxa de BE de l’Alt Penedès, curs 2016/2017

Pla de treball del S de BE de l’Alt Camp, curs 2012/2013

Pla de treball del S de BE de la Conca de Barberà, curs 2012/2013
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2.2. Acta de la sessió
És un document on es recullen les dades i els continguts tractats a cada sessió, així com els
acords a què s’arriba i els aspectes que han quedat pendents de treballar. Tot i que la seva
elaboració pot semblar feixuga, permet recollir una cronologia de treball del seminari, retornar
sobre la feina feta i els acords compartits.
Recomanem que la redacció sigui molt sintètica i que, a cada sessió, hi hagi una persona
diferent que es faci responsable d’escriure-la.
Aquestes actes es poden redactar en un document compartit o be publicar-les a l’espai virtual
del S o GT utilitzant diferents eines 2.0 (Scribd, Issu...).
Recomanem que hi consti:
-

Nombre de la sessió.
Lloc.
Data i hora.
Nom dels assistents.
Nom de l’expert convidat (si n’hi ha).
Nom de la persona que fa l’acta.
Relació de punts previstos per tractar (l'ordre del dia).
Resum de la sessió i acords establerts.
Hora d’acabament.

Alguns exemples d’actes:

Actes sessions del S de BE del CRP Vallès Occidental I (Sabadell)
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Actes sessions del S de BE del CRP Sant Andreu (Barcelona)

Actes sessions del S de BE del CRP Sarrià- Sant Gervasi (Barcelona)
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2.3. Memòria anual
En tots els àmbits educatius, l’avaluació és imprescindible, com a element formador i
instrument de millora. Així, en acabar el curs, és necessari avaluar el pla de treball del S o GT,
que es va proposar al començament i s’ha anat implementant al llarg del curs.
La memòria anual del S o GT hauria de ser un document on es recullin els objectius i continguts
treballats, el seu grau d’assoliment i la valoració de les actuacions que es van planificar en el
pla de treball anual.
Aquesta memòria servirà per:
-

Avaluar el grau d’assoliment dels objectius marcats en el pla de treball anual.
Planificar futures línies d’actuació del S o GT.

És recomanable que, tot i que redacció d’aquesta memòria la faci una sola persona, reculli la
reflexió de tot el grup.
La memòria anual pot tenir diferents formats (taula, document de text...) i és important que
tothom la conegui i que se’n faci difusió a l’espai virtual del seminari.
Recomanem que hi consti:
-

Nom del S o GT i servei educatiu.
Nom de la persona que el coordina.
Data d’inici i d’acabament del S o GT.
Nombre de sessions i total d’hores.
Nombre d’assistents inicials i finals.
Dates, hores i llocs de les sessions.
Objectius plantejats en el Pla de treball anual i grau d’assoliment.
Continguts proposats en el Pla de treball anual i grau de satisfacció.
Accions desenvolupades segons el en el Pla de treball anual i persones responsables.
Grau de satisfacció amb el desenvolupament de les accions.
Contactes o visites d’interès.
Materials elaborats.
Aspectes que queden pendents de millora o de tractament per al proper curs.
Data, lloc i signatura del coordinador.

Mostrem un exemple de memòria anual i oferim una proposta de taula per elaborar-ne una
(annex1)
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Exemple de memòria anual:

Memòria anual del GT de literatura infantil del Garraf, curs 2017/2018
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Annex 1
Proposta de taula per recollir la memòria anual del S o GT de biblioteca escolar

Nom del seminari:

Servei educatiu:

Coordinador (nom i
lloc de treball):
Curs:

Calendari:

Horari:

Lloc:

Nombre d’assistents:

Total d’hores

Data d’inici:

Data de finalització:

Grau d’assoliment

Objectius del curs

Observacions

(1 gens/ 4 molt)

1

2

3

4

Grau satisfacció

Continguts treballats

Observacions

(1 gens/ 4 molt)

1

2
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3

4

Grau satisfacció

Accions desenvolupades

Persones responsables i
observacions

(1 gens/ 4 molt)

1

2

3

Experts consultats o que han participat en les sessions:

Aspectes generals a millorar:

Aspectes pendents de tancar:

Lloc, data i signatura del coordinador
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Col·lecció de dossiers de suport a l’organització de seminaris i grups de treball de
biblioteca escolar
Accessibles des de:
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/xarxa/recursos-treball-en-xarxa/

Altres títols:
Proposta de temàtiques per als seminaris i grups de treball de biblioteca escolar
Orientacions per a l’organització de l’espai web de seminaris i grups de treball de
biblioteca escolar
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