
EL PROGRAMA 

El Programa biblioteca escolar

“puntedu” s’inicia el curs 2004-2005 

dins del marc dels Programes 

d’Innovació Educativa, amb l’objectiu 

d’impulsar les biblioteques dels centres 

educatius de Catalunya.  

Al llarg de set convocatòries (de 2005 a 

2011) hi participen 1.062 centres. 

Actualment el programa entén la 

biblioteca com un recurs fonamental per 

a: 

l’adquisició de les competències 

bàsiques, 

el desplegament dels continguts, 

l’assoliment de l’hàbit lector i la 

competència informacional, 

l’adquisició d’aprenentatges 

autònoms, 

donar suport al PEC. 

OBJECTIUS 

Potenciar el model biblioteca escolar 

com a centre de recursos per a 

l’aprenentatge i l’ensenyament i 

incentivar-ne l’ús per tota la 

comunitat educativa. 

Donar suport al Pla de lectura de 

centre (PLEC) en el desenvolupament 

dels àmbits de la competència 

lectora: saber llegir, llegir per 

aprendre i gust per llegir. 

Oferir orientacions i recursos 

materials per a l’organització i el 

funcionament de les biblioteques 

escolars, les seves seccions 

(biblioteca d’aula)  i la dimensió 

digital de la biblioteca. 

Difondre experiències de qualitat de 

BE, que mostrin bons models de 

funcionament i el paper de la 

biblioteca com a centre de recursos 

per a l’aprenentatge i l’ensenyament, 

com a eix del pla de lectura de 

centre i com a motor d’innovació en 

el centre educatiu. 

Fomentar la col·laboració entre la BE 

i la  biblioteca pública. 

Promoure l’enfortiment de la  xarxa 

de BE. 

LÍNIES D’ACCIÓ 

Formació telemàtica específica per al 

professorat relacionat amb la 

biblioteca escolar. Reconeguda pel 

Departament d’Educació per a 

l’acreditació del perfil professional del 

lloc de treball de Lectura i biblioteca 

escolar (RESOLUCIÓ 

ENS/1128/2016). 

Aplicació de gestió de biblioteques 

ePèrgam. 

Difusió de bones pràctiques de BE. 

Elaboració de documents i 

orientacions per a les BE. 

Participació en el projecte Erasmus+ 

KA120 Departament d’Educació. 

Coordinació amb els Serveis 

Educatius per a l’impuls de les BE. 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/formacio/formaciodelprograma/
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7114/1492074.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7114/1492074.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7114/1492074.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7114/1492074.pdf
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/epergam/
https://projectes.xtec.cat/bescat/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/publicacions-del-programa/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca/publicacions-del-programa/


XARXA DE BE 

La xarxa de biblioteques escolars facilita 

el treball col·laboratiu, de suport i 

d’assessorament als centres educatius i 

el seu teixit es configura amb diversos 

agents: 

 Persones coordinadores de les 

biblioteques dels centres educatius. 

 Persones assessores de biblioteques 

escolars dels CRP.  

 Grups de treball i seminaris de 

biblioteques escolars.  

 Persones Referents territorials de 

biblioteques escolars. A cada Servei 

Territorial hi ha una o dues persones 

amb aquest perfil. 

 Biblioteques públiques i altres 

entitats de l’entorn relacionades amb 

la lectura i l’accés a la informació, 

que es coordinen amb els centres 

educatius i els SE/CRP en diverses 

zones. 

Des dels Serveis Centrals del 

Departament d’Educació es treballa per 

a la millora de la coordinació d’aquesta 

xarxa. 

El programa “puntedu” va dirigit a tots 

els centres educatius de Catalunya 

interessats a impulsar i consolidar la 

seva biblioteca escolar. 

Més informació a: 

Web del programa 

Espai NODES BESCAT 

Infografia del programa 

Twitter: @puntedu 

 

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/biblioteca
https://projectes.xtec.cat/bescat/
https://view.genial.ly/609954cfc57d840db3d3a182
https://twitter.com/puntedu?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3Apuntedu%7Ctwgr%5EeyJ0ZndfZXhwZXJpbWVudHNfY29va2llX2V4cGlyYXRpb24iOnsiYnVja2V0IjoxMjA5NjAwLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X2hvcml6b25fdHdlZXRfZW1iZWRfOTU1NSI6eyJidWNrZXQiOiJodGUiLCJ2ZXJzaW9uIjpudWxsfSwidGZ3X3NwYWNlX2NhcmQiOnsiYnVja2V0Ijoib2ZmIiwidmVyc2lvbiI6bnVsbH19&ref_url=https%3A%2F%2Fprojectes.xtec.cat%2Fbescat%2F
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