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Objectius
El mòdul té com a objectiu capacitar l'alumnat en les tècniques de gestió i organització de biblioteques
escolars, a partir del coneixement del corpus teòric i l'anàlisi d'entorn.

Competències
Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
Desenvolupar estratègies d'innovació, creativitat i emprenedoria en l'àmbit de la biblioteca escolar i el
foment de la lectura.
Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els
diversos integrants de la comunitat educativa.
Detectar, valorar i seleccionar els recursos de ficció i no-ficció adequats als diferents tipus de
destinataris de la intervenció educativa o de promoció.
Dissenyar, planificar i avaluar projectes de biblioteca, de plans de lectura de centre i de promoció social
de la lectura adequats al context.
Dominar els processos de tractament de la informació i organització dels recursos impresos i
electrònics de la biblioteca.
Dominar i aplicar les TIC en els processos de gestió i difusió en un context de biblioteca 2.0.
Gestionar la colecció, els recursos i els serveis de la biblioteca.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Resultats d'aprenentatge
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1. Aplicar criteris de selecció específics per als recursos electrònics en suports digitals o en línia.
2. Conèixer el mercat editorial i saber identificar els recursos d'informació necessaris per dur a terme la
selecció de documents.
3. Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
4. Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els
diversos integrants de la comunitat educativa.
5. Dissenyar i posar en funcionament els serveis de la biblioteca, i establir processos d'avaluació.
6. Dissenyar programes específics per assegurar les competències en l'ús de la informació (alfabetització
informacional) per part de l'alumnat, per nivells d'aprenentatge.
7. Establir una política de col·lecció i determinar els criteris d'obsolescència dels recursos documentals de
la biblioteca.
8. Gestionar el pressupost de la biblioteca i els recursos humans disponibles.
9. Identificar les tendències en gestió de biblioteques escolars i generar bones pràctiques.
10. Organitzar els espais de la biblioteca en funció dels seus usos i els seus usuaris.
11. Processar i organitzar els documents de la biblioteca.
12. Proposar accions relacionades amb els processos de millora de la biblioteca escolar.
13. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
14. Utilitzar les aplicacions TIC adequades per facilitar la difusió de la biblioteca i la comunicació amb els
seus usuaris.

Continguts
1. La biblioteca en els centres educatius
1.1. Concepte de biblioteca escolar i de CRA
1.2. Funcions i objectius de la biblioteca.
1.3. Legislació, normativa i directrius sobre biblioteques escolars
1.4. Situació actual a Catalunya i a Espanya
1.5. Concepte de xarxa i serveis de suport. Programes de biblioteques escolars. Biblioteca escolar i biblioteca
pública
1.6. Recursos informatius sobre biblioteques escolars: fonts d'informació i entitats de referència
2. Gestió i planificació de la biblioteca
2.1. Els usuaris de la biblioteca escolar: anàlisi de necessitats
2.2. El projecte de biblioteca com a eina de planificació.
2.3. Els recursos humans: perfil del bibliotecari escolar. Equip de biblioteca
2.4. Els recursos econòmics: pressupost
2.5. Els recursos materials: organització dels espais i infraestructures
2.6. Organització i instal·lació del fons
3. Gestió de la col·lecció
3.1. El fons de la biblioteca. Política de col·lecció. La biblioteca digital
3.2. Avaluació d'obres de ficció per a infants i joves

3.3. Avaluació d'obres d'informació impreses
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3.3. Avaluació d'obres d'informació impreses
3.4. Avaluació de recursos electrònics
4. Gestió dels serveis
4.1. Serveis per a l'alumnat i per al professorat
4.2. Serveis presencials i virtuals
4.3. Organització i difusió dels serveis
5. Biblioteca i currículum
5.1. Biblioteca escolar i Pla de lectura
5.2. Les competències en l'ús de la biblioteca i la informació: localització, selecció, valoració i ús crític i ètic de
les fonts i recursos informatius
5.3. El programa de formació de la biblioteca escolar
5.4. Promoció de la lectura i biblioteca escolar
6. L'avaluació a la biblioteca
6.1. Avaluació de recursos i serveis de la biblioteca
6.2. Avaluació del projecte de biblioteca

Metodologia
L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:
Classes magistrals/expositives per part del professor
Lectura d'articles i fonts documentals
Anàlisi i discussió en fòrums virtuals d'articles i fonts documentals
Pràctiques d'aula: resolució de problemes / casos / exercicis.
Elaboració de treballs de diferents aspectes de gestió de la biblioteca
Tutories i seguiment de les activitats en línia.
Visites a biblioteques
Xerrades de professionals

Activitats formatives
Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Classes magistrals

27

1,08

2, 7, 9, 13

Pràctiques d'aula

27

1,08

5, 8, 10, 14

Visites a diverses biblioteques escolars i anàlisi dels casos

10

0,4

5, 9, 10, 11

24

0,96

7, 10, 13

Títol
Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Anàlisi dels entorns normatius i dels codis ètics i discussió en fòrum virtual
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Anàlisi i valoració de dades proporcionades per estudis sobre biblioteques
escolars

24

0,96

9

Anàlisi i valoració de les editorials i de la producció de llibres per a infants i
joves

12

0,48

2

Disseny d'una activitat de formació d'usuaris

12

0,48

6

Elaboració d'un informe comparatiu sobre webs de serveis

12

0,48

9

Planificació d'objectius i accions per a una biblioteca escolar

36

1,44

5

Recull de recursos temàtics per a la biblioteca escolar

6

0,24

1, 2, 3

Treball en grup

14

0,56

5, 7, 10, 12, 14

21

0,84

9, 13

Tipus: Autònomes
Lectures

Avaluació
L'avaluació es basarà en :
1. Un treball de caràcter teorico-pràctic sobre la biblioteca escolar com a centre de recursos per a
l'aprenentage (30% de la nota final), que es lliurarà al final del mòdul.
2. Una proposta de disseny de la biblioteca escolar digital (20% de la nota final), una setmana després
d'haver treballat el punt corresponent a classe.
3. Una proposta de disseny d'un programa de formació (20% de la nota final), a lliurar a final del mòdul.
4. Assistència a classe (obligatòriament cal assistir a un mínim del 75% de les hores) i altres tasques a
classe i al campus virtual (30% de la nota final).
Els treballs en grup incorporaran un apartat que reculli l'activitat individual de cada participant.
La nota final serà el promig ponderat de les activitats previstes. Per poder aplicar aquest criteri serà necessari
obtenir com a mínim un 4 a totes les activitats realitzades durant el desenvolupament del mòdul. Les activitats
no lliurades tindran la qualificació de 0.
Per poder-se acollir a l'avaluació continuada l'alumne ha de presentar i complir totes les condicions
esmentades. En cas contrari, es considerarà No presentat.
No es preveuen condicions específiques d'avaluació per a casos particulars. En tot cas, si ni n'ha algun, es
considerarà en la comissió de coordinació.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

Altres tasques diverses a classe i pel campus virtual

30%

0

0

2, 7, 13

Disseny d'un programa i diferents activitats de formació d'usuaris

20%

0

0

6, 9

Disseny de la biblioteca escolar digital: recursos i serveis, mecanismes
d'informació i difusió i avaluació

20%

0

0

1, 4, 5, 9, 13,
14

Un treball de caràcter teòrico-pràctic sobre la biblioteca escolar com a centre
de recursos per a l'aprenentatge

30%

0

0

3, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13
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