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PROGRAMA 
 

9h   Rebuda i acreditacions. 

9.15h  Presentació a càrrec de Josep Vallcorba Cot, director general de  Currículum i   
  Personalització. 

9.30h  Conferència Biblioteca escolar, competencia lectora y construcción del imaginario,  
  a càrrec de Guadalupe Jover. 

   Guadalupe Jover és professora d’educació secundària a l’IES María Guerrero de Collado Villalba (Madrid) i 
  autora de diversos llibres i articles relacionats amb la lectura i les biblioteques escolars.  

10.30h  Espai Bibliomèdia 

   Mònica Ricart, coordinació 2011,  Anna Navarro coordinació 2018. 

10.45h Pausa. 

11.15h  Espai Grup de Treball de Biblioteques escolars del COBDC.  

   Júlia Baena, coordinadora general del Grup de treball de biblioteques escolars, Eva Miraball, coordinadora 
  de la comissió Educació Infantil i Primària, Marta Cava, coordinadora de la comissió Educació Secundària, 
  Dani Espresate, membre de la comissió Perfils professionals i Difusió. 

11.30h  Taula rodona: La perspectiva de gènere i la biblioteca escolar: 
 

 Núria Balada, Presidenta de l’Institut Català de les Dones. 

 Neus Real, professora de la UAB, coordinadora del Màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la 
Lectura i membre de GRETEL. 

 Amàlia Ramoneda, bibliotecària, responsable de la biblioteca infantil de l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat. 

 Marta Roig, diplomada en Biblioteconomia i Documentació i màster en Biblioteques Escolars i 
Promoció de la Lectura, especialitzada en la promoció de la lectura i en les biblioteques escolars, 
coordinadora de projectes, formadora i assessora en aquests àmbits. 

 Anna Tutzó: : gestora cultural de l’Associació Espai i lleure Hora Lliure; mare coordinadora de la 
comissió de gènere de l’escola Tàber. 

 Modera: Montserrat Payés, cap del Servei de Currículum d’Infantil i Primària, Departament 
d’Educació. 

 

12.20h Presentació d’experiències (Bloc 1)  

  Pla Lector: una eina funcional per a la integració social. 
  Centre d’Educació Especial Les Aigües de Mataró. 
  Participen: Pilar Viana Górriz, logopeda del centre , M. del Mar Reyes Hernández, mestra i coordinadora de 
  la biblioteca. 
   

  Camins, el llibre solidari i Parelles Lingüístiques. 
  Institut Puig Cargol de Calonge. 
  Participen: Anna Fuentes, coordinadora de biblioteca,  Gemma Armengol, professora de Visual i Plàstica. 
   

  Una biblioteca participativa de tots i per a tots. 
  Escola Ramon Castelltort i Miralda d’Igualada. 
  Participen: Rosa Casany Mora  i Ester Garriga Gabarró (Directora) 
   

  La biblioteca de l’escola Ferreries, la biblioteca de tots! 

  Escola Ferreries de Tortosa. 
Participen: Noèlia Segura, coordinadora de biblioteca i tutora de 4t, Alons Navarro, coordinador 
de  biblioteca i tutor de 6è.  



 

 

13h  Presentació recursos educatius d’eBiblioCat, la biblioteca digital del Sistema de Lectura 
Pública (Servei de Biblioteques del Departament de Cultura). 

M. Jesús Garcia Esteve. 

 

13.15h Presentació d’experiències (Bloc 2)  

  Construint experiències fent comunitat. 
  Institut Escola Trinitat Nova de Barcelona 
  Participen: Joan Artigal, director, Agustí Montardit, coordinador de la biblioteca del centre. 
 

  Pensant en els altres, fem pinya! 

  Escola Germanes Bertomeu de Mataró 
  Participen: M. Àngels Sala Tarrés, coordinadora Biblioteca Escolar, Anna Castiblanque López , CLIC,   
  Lourdes Torrico Codony, membre comissió biblioteca. 
 

  Les jornades literàries a l’escola. 
  Escola Mas i Perera de Vilafranca 
  Participen: Foix Ortiz Martí , cap d’estudis i membre de la comissió de biblioteca, Magda Salvadó Cabré  
  (mestra i membre de la comissió de Biblioteca. 
 

  Som com som: una maleta inclusiva. 
  SE Vallès Occidental VI – Montcada 
  Participen: Marta Boadella, assessora LIC, Sara Ortega, psicopedagoga EAP,  Laia Talló, CRP. 

 
  La remodelació de l’espai de la biblioteca (vídeo). 
  Escola Barcelona. 

 

14.00h Informacions del programa biblioteca escolar “puntedu”.  

14.20h Tancament de la jornada. 

 

Destinataris:  coordinadors de biblioteques de centres educatius, membres d’equips directius, 
membres de la comissió de biblioteca, bibliotecaris, docents en general, personal de serveis 
educatius i altres. El Departament d’Educació certificarà 5 hores de formació. 

 

Inscripció: fins al 10 de juny de 2019 

Enllaç a la inscripció 

Per a consultes dirigiu-vos a: 

biblioteques@xtec.cat 

#BEpuntedu2019 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_pre_cons_activitats?p_any=2018-2019&p_codi=9000400555
mailto:sial.formacio@xtec.cat

