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1. Resum executiu 

La Biblioteca de l’Associació de Mestres Rosa Sensat és un centre d’informació 
que treballa per a la renovació pedagògica dels mestres i la seva formació 
permanent. Com a entitat lligada al món de l’educació, des dels seus inicis a 
mitjans dels anys 60, sempre ha treballat per a la promoció i reconeixement de 
les biblioteques escolars a Catalunya, formant a mestres especialitzats en 
biblioteques escolars i com a centre de recursos de referència per aquest 
col·lectiu. 

Aquest treball de final d’estudis del Màster de Gestió de Continguts Digitals 
correspon a la demanda sol·licitada des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat 
de crear un lloc web de referència per a bibliotecaris escolars a partir dels 
recursos, serveis i fons de la Biblioteca Rosa Sensat. Un lloc en el qual es satisfacin 
les demandes d’informació, formació, investigació i treball cooperatiu d’aquest 
col·lectiu.  

L’objectiu, per tant es definir l’arquitectura de la informació d’un lloc web de 
referència per als bibliotecaris escolars catalans a partir de les seves demanades 
i necessitats, un lloc web amb un disseny centrat en l’usuari (DCU).  

Per a contextualitzar el projecte primer s’explica la història, les fites i l’estat actual 
de les biblioteques escolars catalanes, així com la influència que  l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat i la seva biblioteca han exercit sobre el desenvolupament i 
reconeixement de les biblioteques escolars a la comunitat educativa.  

Una vegada contextualitzat el projecte es defineix la metodologia emprada en 
el desenvolupament del nou lloc web. La metodologia consta d’una part 
d’anàlisi de portals de referència, una d’estudi d’usuaris i una altra de la definició 
i disseny del nou portal. 

En primer lloc es realitza un anàlisi de diferents llocs webs de referència per a 
bibliotecaris escolars a nivell català, estatal i internacional. Com a complement 
s’analitza catàlegs de biblioteques que poden ser competència del projecte, no 
s’ha d’oblidar que es tracta de crear un portal per a biblioteques escolars a 
partir dels recursos i el catàleg de la Biblioteca Rosa Sensat. Les dades 
obtingudes d’aquests anàlisis serveixen com a base de la definició dels 
continguts, l’ arquitectura, les funcionalitats i serveis ha d’oferir el nou portal. 

A continuació es realitza un estudi d’usuaris per a definir les demandes dels 
bibliotecaris escolars. Es realitza entrevistes a bibliotecaris escolars que 
exerceixen actualment, per a esbrinar les  seves necessitats del dia a dia a la 
biblioteca escolar. Es complementa amb un focus group realitzat a investigadors 
i especialistes en biblioteques escolars, lligats a l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat. A partir de les dades obtingudes d’aquests estudis es creen tres perfils 
d’usuaris a partir de la tècnica de persones i escenaris, que serveixen per il·lustrar 
cada de les decisions presses a l’hora de dissenyar el nou web. 
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A partir de totes les dades recollides es passa a definir el nou lloc web. Es 
detallen els requeriments, l’estructura, el sistema de navegació i el disseny 
conceptual del nou portal. Es realitza un cardsorting per a validar l’estructura 
proposada.  

Per acabar es realitza una planificació de la implementació del nou lloc web, 
amb les fases i el calendari a seguir, el personal involucrat i el cost total de la 
d’aquesta implementació. 

 
Paraules clau: biblioteques escolars, bibliotecaris escolars, biblioteques i 
educació, educació, catalunya, Biblioteca Rosa Sensat, mestres, professors 
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2. Anàlisi del context 
En aquest apartat s’analitza les funcions i serveis de la Biblioteca Rosa Sensat i 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat, a la qual pertany la biblioteca. No es pot 
entendre les funcions de la Biblioteca sense explicar que és l’Associació, ja que 
aquesta és un servei més de l’entitat.  

També s’explica la relació de l’Associació i la Biblioteca respecte les biblioteques 
escolars i altres entitats relacionades amb aquest àmbit.  

 

2.1. L’Associació de Mestres Rosa Sensat 

L’Associació de Mestres Rosa Sensat es va crear l’any 1965 per un grup de 
mestres, com a Escola de Mestres. Els responsables de la iniciativa són els mestres 
Marta Mata, Pere Darder, Maria Teresa Codina, Maria Antònia Canals, Jordi 
Cots, Anna Maria Roig i Enric Lluch. L’objectiu d’aquesta Escola de Mestres és 
recuperar la tradició pedagògica de l’escola pública catalana de la II 
República, perduda durant l’època franquista, compartint els principis 
pedagògics i socials de l’Escola Nova: escola activa, coeducativa, laica, de 
treball en equip, i on la família participa de manera activa a l’escola. 

En finalitzar el primer curs de l’Escola de Mestres, al juliol de 1966, s’organitza la 
primera Escola d’Estiu, on s’imparteixen cursos per a la formació permanent dels 
mestres. L’Escola d’Estiu no ha deixat de realitzar-se cap any, i encara avui es 
manté viva amb la mateixa filosofia.  

Actualment l’Associació de Mestres Rosa Sensat és una associació per mestres 
sense ànim de lucre que vetlla per la millora l'educació a Catalunya i que 
pertany als moviments de renovació pedagògica. 

La raó de ser de la Associació de Mestres Rosa Sensat és divulgar, promoure i 
afavorir les condicions per portar a la pràctica la concepció de l'educació com 
un continuo que comença "així que el nen neix" i a la qual ha de servir el sistema 
educatiu, també com un continu; i a la concepció de la formació permanent 
del mestre com a auto formació. 

Els seus objectius són: 

• La difusió de teories i pràctiques pedagògiques orientades al 
desenvolupament global de la persona, basades en el respecte per la 
personalitat del infant i la seva llibertat, i promotores de la participació activa 
dels infants en el seu propi aprenentatge. 

 
• La formació permanent dels mestres, basada en l'experimentació i alhora en 

la teoria, sempre passant per la reflexió individual i col·lectiva. 
 

• La consecució d'una escola pública, democràtica, laica i arrelada en la 
realitat del país -amb participació activa de tots els seus membres, mestres, 
pares i alumnes, en la gestió de l'escola i en la definició de la línia 
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pedagògica del centre. 

Per poder dur a terme aquests objectius l'Associació de Mestres Rosa Sensat 
disposa i coordina pedagògicament els següents serveis: 

• Revistes: Perspectiva escolar, Infància, Infancia, Infància a Europa, 
Infancia en Europa 

• Publicacions 
• Formació: cursos, escola de català, escola d'estiu, oposicions, 

assessoraments,grups de treball i seminaris 
• Biblioteca 

2.1.1. L’Associació de Mestres Rosa Sensat i les biblioteques escolars 

La relació entre l’Associació de Mestres Rosa Sensat  i les biblioteques escolars ve 
marcat des dels inicis de la creació de l’Associació, organitzant cursos a l’escola 
d’estiu, creant grups de treball, publicant llibres sobre aquest tema, participant i 
organitzant jornades sobre biblioteques escolars.  En aquest cas, la Biblioteca 
Rosa Sensat, com a servei de l’Associació, ha estat i és encara el centre de 
moltes d’aquestes activitats com es mostra més endavant. 

Com a element a destacar, l’Associació de Mestres ha publicat 12 llibres 
relacionats amb la biblioteca escolar, alguns d’ells traduïts al castellà, entre els 
quals destaquen: 

• Organització d‘una biblioteca: escolar, popular infantil (1981)1 
• Formar-se per informar-se (1994)2 
• La biblioteca el cor de l’escola (2005)3 
• Quins llibres...?: selecció de llibres infantils i juvenils, 2003-20074 

L’Associació participa activament en la creació i manteniment de grups de 
treballs que treballen al voltant de diferents àrees educatives. Són especialment 
actius els grups que tenen a veure amb les biblioteques escolars, entre els quals 
destaca el Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil. 

Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil  

El Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil (SBIJ) es crea al 1962, impulsat per una 
de les fundadores de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, Marta Mata, i és al 
1965 quan s’adhereix com a grup de treball a l’Escola de Mestres. Aquest grup, 
des de llavors, té com a tasca principal la selecció de les novetats de literatura 
infantil i juvenil i de llibres de coneixement recomanats per a la biblioteca escolar 
i l’escola. A partir d’aquesta selecció bibliogràfica, es crea una llista de títols 
recomanats, que porta el títol Quins llibres...? que es publica regularment en 
paper i es reparteix a les escoles. Aquests llibres recomanats pel SBIJ passen a 

                                                        
1 Carrera, Concepció; Martínez, Concepció; Rovira, Teresa. Organització d’una biblioteca: 
escolar, popular o infantil. Barcelona: Rosa Sensat: Edicions, 61, 1981 (Didàctiques; 10) 
2 Baró, Mònica; Mañà, Teresa. Formar-se per informar-se: propostes per a la integració de la 
biblioteca a l’escola. Barcelona: Rosa Sensat: Edicions 62, 1994 (Didàctiques; 41) 
3 Centelles, Jaume. La biblioteca, el cor de l’escola. Barcelona: Rosa Sensat, 2005 (Premi de 
Pedagogia; 1) 
4 Quins llibres...?: selecció de llibres infantils i juvenils, 2003-2007: Barcelona: Rosa Sensat: 
Fundació Propedagògic, 2009 
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formar part del fons de la Biblioteca Rosa Sensat, creada al 1965. D’aquesta 
manera s’estableix una gran relació, ja des dels inicis, entre SBIJ i la Biblioteca 
Rosa Sensat. 

Des de 1962 fins al 2007 aquesta selecció es publica periòdicament en paper i es 
va creant una gran base de dades bibliogràfica, única, ja que inclou les 
valoracions realitzades per professionals experts en literatura infantil i juvenil de 
cada un dels llibres recomanats.  

Degut a la gran importància de la feina realitzada pel SBIJ, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, proposa al SBIJ i a l’Associació 
de Mestres Rosa Sensat, incorporar tota aquesta base de dades al catàleg de 
les biblioteques escolars catalanes ePèrgam5. Aquest servei proporcionat per 
Rosa Sensat permet agilitzar la catalogació de les novetats bibliogràfiques 
arribades a les biblioteques escolars, ja que és el SBIJ, amb el personal de la 
Biblioteca Rosa Sensat, qui actualitza aquesta informació periòdicament al 
catàleg ePèrgam, amb la introducció de les dades bibliogràfiques corresponents 
de cada llibre, incloent matèries, signatura, imatge de la coberta i ressenya. La 
biblioteca escolar que té físicament el llibre només cal que copiï la informació 
que prèviament ha introduït el SBIJ a l’èPergam. Aquest servei és de gran ajuda 
per als bibliotecaris escolars, ja que es troben catalogades totes les novetats de 
ficció i coneixement per a infants i joves, i per tant s’estalvia molt de temps en la 
catalogació de documents, ja que només cal que copiïn la informació que 
apareix a la fitxa bibliogràfica del llibre corresponent.  

 

2.2. La Biblioteca Rosa Sensat 

La Biblioteca Rosa Sensat neix al mateix temps que es crea l’Associació, l’any 
1965, quan encara és Escola de Mestres. Aquesta biblioteca aplega els llibres 
que els departaments de l’Escola de Mestres necessita per donar resposta a les 
demandes dels seus grups de treball, formats per mestres i professors de tots els 
nivells educatius, els quals debaten i elaboren nous materials per poder 
transformar l'escola i canviar la realitat educativa i escolar del país.  
 
És una biblioteca per a mestres d’infantil i primària i professors de secundària, 
especialitzada en educació i literatura infantil. Actualment compta amb un fons 
d’uns 75.000 documents, que inclou llibres, publicacions en sèrie, articles de 
revistes, material audiovisual i recursos electrònics, repartits en tres grans fons: 
 

• Educació 
• Llibres per infants i joves 
• Fons històric 

 
 
Fons d’educació 
 
Aquest fons comprèn totes les branques de les ciències de l’educació, així com 
els aspectes didàctics de les diferents àrees curriculars. Actualment consta 

                                                        
5 Més informació: http://www.xtec.cat/epergam/index.htm 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d’aproximadament d’uns 55.000 documents. Entre aquests documents 
destaquen especialment els següents: 
 

• Articles de revista: aproximadament 15.000 articles especialitzats en 
educació, en català i castellà, gairebé tots de caire didàctic. Aquesta 
col·lecció es va desenvolupar com a complement del material llibre, i és 
de gran consulta entre els mestres, ja que dóna accés a recursos 
didàctics que ajuden a desenvolupar el dia a dia dels mestres a l’escola.    
 

• Llibres de text: 7.000 documents de tots els cicles eductius, del període 
comprés dels anys 1970 a l’actualitat.  
 

• Biblioteques escolars: aproximadament 1.100 recursos sobre l’organització 
i gestió de la biblioteca escolar, així com documents per a desenvolupar 
activitats  per al foment de la lectura a l’escola i la biblioteca escolar.  

 
Fons per infants i joves  
 
El fons per infants i joves compta aproximadament d’uns 20.000 documents, 
entre llibres i articles de revista especialitzats en literatura infantil i juvenil. Els 
llibres, com s’ha comentat anteriorment, els selecciona Seminari de Literatura 
Infantil i Juvenil de Rosa Sensat. La Biblioteca Rosa Sensat és qui s’encarrega 
d’integrar aquests llibres al seu fons, catalogar-los i posar-los a l’abast dels 
mestres per a que els puguin fer servir a l’escola. 
 
Aquest fons és únic, ja que només inclou les novetats aparegudes al mercat 
editorial català, recomanades pel SBIJ, i que per tant que han passat un filtre 
qualitatiu.  
 
Fons històric 
 
Una part molt important del fons de la Biblioteca Rosa Sensat és el fons històric, 
en gran part fruit del llegat de diferents mestres i pedagogs relacionats amb 
l’activitat de l’Associació. Aquest fons aplega uns 4.000 documents  anteriors a 
1939, i inclou llibres de text, manuals d’educació, i un important fons de revistes, 
entre d’altres materials.  
 
Dins d’aquest important fons, el més destacat, és el que inclou els arxius 
personals del mestres: 
 

• Rosa Sensat i Vilà (1873-1961) 
• Artur Martorell i Bisbal (1894-1967) 
• Angeleta Ferrer i Sensat (1904-1992) 

 
Aquests mestres són un referent de la pedagogia, ja que van ser promotors de la 
renovació pedagògica catalana a l’època de la 2a República i després del 
franquisme. 
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Entre altres projectes, la Biblioteca Rosa Sensat, ha començat el procés de 
digitalització de part d’aquest fons tant especial, i es pot consultar a través de 
diverses plataformes digitals, com:  
 

• Memòria Digital de Catalunya6: es troben els diaris manuscrits de la mestra 
Rosa Sensat i Vilà. Els diaris es composen de vuit quaderns on es relaten 
fets, reflexions i pensaments de la mestra anotats entre els anys 1914 i 1928 
sobre la seva tasca diària a l’Escola del Bosc de Montjuïc (Barcelona).   

• ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues)7: es troben digitalitzades les 
revistes escolars Garbí (1933-1936) de l’Escola del Mar i Montessori (1935) 
de la Sociedad Montessori de Barcelona. 

 
• Europeana8: recol·lecció dels diaris de la mestra Rosa Sensat i Vilà a través 

de la Memòria Digital de Catalunya. 
 

• Hispana9: recol·lecció dels diaris de la mestra Rosa Sensat i Vilà i de les 
revistes Garbí i Montessori a través de la Memòria Digital de Catalunya. 

 
Actualment es troba en el procés de digitalització de més documentació de 
l’arxiu de la mestra Rosa Sensat i Vilà, ja que el Ministerio de Cultura ha concedit 
a la Biblioteca Rosa Sensat una ajuda per digitalitzar part d’aquest fons, que 
s’integrarà a la Memòria Digital de Catalunya. 
 
A partir d’aquestes dades, es pot dir que la Biblioteca Rosa Sensat és única com 
a biblioteca especialitzada. No s’ha d’oblidar que pertany a una associació de 
mestres, i per tant es tracta d’una biblioteca privada, però tot i això sempre s’ha 
caracteritzat per tenir un marcat servei públic, obert a la ciutadania i a diferents 
entitats col·laboradores, així com a tota la comunitat educativa. 
 
 
2.2.1. La Biblioteca Rosa Sensat i les biblioteques escolars 

Tal i com s’ha comentat a l’apartat anterior, la Biblioteca Rosa Sensat és el 
centre de les activitats que realitza l’Associació al voltant de les biblioteques 
escolars. 

És el servei que treballa en: 

• Formació de bibliotecaris escolars amb l’organització i coordinació de 
cursos a l’Escola d’Estiu, Primavera i Tardor de l’Associació de Mestres.  

 
• Participació dels grups de treball de l’Associació que treballen al voltant 

de les biblioteques escolars i el foment de la lectura com: 
 

 Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil.  
 Punt de Lectura. 
 Lectura: passió o pressió. 

                                                        
6 Més informació: http://mdc.cbuc.cat/ 
7 Més informació: http://www.bnc.cat/digital/arca/index.html 
8 Més informació: http://www.europeana.eu 
9 Més informació: http://hispana.mcu.es 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• Publicació de seleccions bibliogràfiques sobre: 
 

 Recursos per als mestres: seleccions de materials sobre didàctica 
de les diferents àrees curriculars i manuals d’educació, que 
orienten al mestre a realitzar les tasques professionals a l’escola.  
 

 Llibres per infants i joves: seleccions de llibres per infants i joves per 
complementar i orientar al mestre en les tasques del dia a dia.  
 

• Assessorament a les escoles en l’organització i funcionament de les 
biblioteques escolars i creació d’activitats per al foment de la lectura. 

 
• Organització i participació de jornades sobre biblioteques escolars. 

La Biblioteca Rosa Sensat participa amb altres entitats realitzant col·laboracions 
amb altres entitats per a la promoció de la biblioteca escolar i el foment de la 
lectura: 

• Ministerio de Educación: seleccions bibliogràfiques per al foment de la 
lectura a través del portal Leer.es10. 
 

• Departament d’Ensenyament. Generalitat de Catalunya: la biblioteca 
participa a diversos projectes relacionats amb la promoció de la 
biblioteca escolar: 
 

 PuntEdu11: la Biblioteca Rosa Sensat és membre del grup assessor 
d’aquest projecte. També realitza formacions a bibliotecaris 
escolars de les escoles que s’adhereixen a aquest projecte.  
 

 ePèrgam12: a través del SBIJ la biblioteca integra les novetats 
bibliogràfiques de literatura infantil i juvenil a aquest catàleg de 
biblioteques escolars.  
 

 Centres de Recursos Pedagògics: formació i assessorament de 
bibliotecaris escolars.  
 

 Grup de Treball Biblioteques 2.0. 
 

• Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya: seleccions 
bibliogràfiques per a infantil, primària i secundària per a la confecció d’un 
fons bàsic d’una biblioteca escolar. 
 

• Universitat de Barcelona: investigació i recerca en biblioteques escolars: 
 

 Màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura: sessions 
formatives. 
 

                                                        
10 Més informació: http://leer.es/ 
11 Més informació: http://www.xtec.cat/web/projectes/biblioteca/puntedu/centres 
12 Més informació: http://www.xtec.cat/epergam/ 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 Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura13: investigació i 
recerca en biblioteques escolars.   

 
• Fundación Germán Sánchez Ruipérez: seleccions bibliogràfiques de llibres 

de ficció i coneixement per infants i joves per temàtiques i per edats per a 
la Red de Selección14.  

 
• Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya: 

organització de les jornades de biblioteques escolars15. 
• Federació de Moviments de Renovació Pedagògica: participació amb el 

grup de treball de biblioteques escolars Bibliomèdia16. 
 

• Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella: participació dins del 
Pla Educatiu d’Entorn, amb activitats a les escoles, com l’aula d’acollida, 
el club de lectura i narracions de contes . 
 

Per finalitzar, cal afegir, com ja s’ha comentat anteriorment, que la biblioteca 
disposa d’un fons especialitzat en biblioteques escolars, amb materials 
relacionats amb l’organització de la biblioteca escolar, l’alfabetització 
informacional i la dinamització de la lectura. Aquest fons compta amb més de 
1.100 documents, que inclou tant llibres, articles de revistes, recursos electrònics 
com vídeos.  

 

2.3. Estat de la qüestió global a les biblioteques escolars 
catalanes 

En aquest apartat s’analitza el context global de les biblioteques escolars a 
Catalunya i quina ha estat la seva evolució al llarg dels anys. Aquest anàlisi es 
realitza a partir de l’estudi dels canvis socials, econòmics, polítics i tecnològics. És 
interessant analitzar, aquests  quatre aspectes per entendre el concepte d’avui 
de biblioteca escolar, i d’aquesta manera detectar possibles oportunitats pel 
projecte. 

 
2.3.1. Aspectes socials 

Les biblioteques, així com les biblioteques escolars, sempre s’han vist com un bé 
social, que aporta coneixement als ciutadans. En el cas de les biblioteques 
escolars, aporta coneixement tants als alumnes com als mestres i professors que 
formen part del claustre. La biblioteca escolar és necessària i imprescindible per 
a que els alumnes puguin tenir èxit en el seu aprenentatge i els facilita el camí 
cap al coneixement. 
 
 

                                                        
13 Més informació: http://www.ub.edu/obll/ 
14 Més informació: http://www.reddeseleccion.com/ 
15 Més informació: http://www.cobdc.org/jornades/4JBE/index.html 
16 Més informació: http://gbiblio.pangea.org/ 
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Tot i aquestes afirmacions, el que és cert és que les biblioteques escolars no 
sempre han tingut el protagonisme que han tingut altres tipus de biblioteques 
com les públiques o les universitàries. Això, en part ha estat degut, principalment, 
als diversos canvis polítics i legislatius des de la reforma educativa del 1990, tal i 
com s’explicarà a l’apartat posterior,  i a la manca de responsabilitat per part 
dels governs. 
 
Durant els últims anys del segle XX s’han redactat diversos documents  per tal 
d’establir les bases i el concepte de biblioteca escolar. La Unesco i el seu 
representant en l’àmbit de les biblioteques, la IFLA (International Federation of 
Library Associations and Institutions), són els organismes que han redactat normes 
i directrius  en l’àmbit de les biblioteques escolars.  
 
El primer d’ells va ser Guidelines for the planning and organization of the school 
library media centres (1978)17, document redactat per la Unesco amb la 
col·laboració de la IFLA. Aquest pretén ser un document de referència per a la 
planificació i organització de les biblioteques escolars. També estableix la 
necessitat de que a les escoles hi hagi la biblioteca escolar, ja que aquesta dota 
als estudiants d’eines que els permeten aprendre al llarg de tota la seva vida. 
Aquest és el document base a partir del qual es desenvoluparan la resta de 
guies i directrius publicades i coordinades per la IFLA i la Unesco.     
 
Al 1990 es publica el llibre Guidelines for school libraries (1990)18. No és més que 
una actualització del llibre de 1978, anteriorment esmentat. En aquest document 
defineix el paper de les biblioteques en el procés educatiu i dóna pautes 
qualitatives i quantitatives per a l’establiment i la gestió de les biblioteques 
escolars. 
 
Al 1994 es redacta el Manifest de la Unesco de 199419 (traduït al castellà al 2000), 
on declara que:  
 

“La biblioteca escolar proporciona informació i idees que són fonamentals per a 
desenvolupar-se amb èxit a la societat contemporània, basada en la 
informació i el coneixement.  
 
La biblioteca escolar dota als estudiants d’eines que els permetran aprendre al 
llarg de tota la seva vida i desenvolupar la seva imaginació, fent possible que 
arribin a ser ciutadans responsables”. 
 

Aquest manifest insta al governs d’arreu del món, mitjançant les autoritats 
responsables d’educació, a elaborar polítiques i programes que permetin aplicar 
els principis anunciats al Manifest. A partir de la redacció d’aquest Manifest la 
IFLA, conjuntament amb la Unesco, s’elabora les Directrius per a la biblioteca 
escolar20. Aquestes directrius es  redacten per a donar suport a les escoles en el 
procés d’implementació dels principis del Manifest. En elles es redacten la missió i 

                                                        
17 Carrol, Frances Laverne; Beilke, Patricia F. Guidelines for the planning and organization of 
school library media centres. Paris: Unesco, 1978 
18 Carrol, Frances Laverne. Guidelines for school libraries. The Hague: IFLA, 1990 
19 Més informació: http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifesto_es.html 
20 Directrius IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar. Barcelona: Col·legi Oficial de 
Bibliotecaria-Documentalistes de Catalunya: Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, 2005  
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els objectius de la biblioteca escolar, es donen pautes per poder organitzar-la 
(equipament, personal, finançament, etc) així com programes d’activitats per 
dinamitzar-la. Aquest document té per objectiu donar pautes per al 
desenvolupament de les biblioteques escolars a tots els països, ressaltant la seva 
importància en el procés educatiu del infant, tant per a la comunitat educativa 
com per als governs i polítics responsables en educació. 
 
Un dels últims documents redactats per tal de reivindicar la biblioteca escolar és 
el manifest elaborat al 2010 per la IFLA, ENSIL (European Network for School 
Libraries and Information Literacy) i la IASL (International Association of School 
Librarianship) anomenat Una biblioteca per a cada escola!21. 
 
El manifest Una biblioteca per a cada escola! defensa i argumenta, que la 
biblioteca escolar és clau per a contribuir al progrés econòmic i social, 
contribuint a la millora del rendiment escolar, estimulant l’aprenentatge, formant 
als infants en competència informacional, que és la capacitat dels individus 
d’articular les pròpies necessitats d’informació, fer una recerca eficient, valorar 
l’autenticitat i la fiabilitat de la mateixa, així com, assolir la capacitat per a fer-ne 
un bon ús posterior en la presa de decisions i en la resolució de problemes. 
D’altra banda també destaca el paper de les biblioteques escolars com a 
element d’integració per aquells alumnes que no poden tenir accés a internet a 
casa, i d’aquesta manera contribuir a reduir l’esquerda digital entre els diferents 
alumnes. Per finalitzar tant els mestres com els bibliotecaris han d’associar-se i 
formar una aliança d’aprenentatge en el context d’aprendre com utilitzar les 
biblioteques i els recursos d’informació com a part integral del procés 
d’aprenentatge, incloent-hi l’ús de les eines de les de xarxes socials. 
 
Tot i les diverses reivindicacions, tant per part d’organismes internacionals 
especialitzats com la IFLA, i els col·lectius dels bibliotecaris i els mestres de 
Catalunya,  que sempre han defensat el paper de la biblioteca escolar com a 
element clau per al èxit escolar, essent una eina bàsica per l’aprenentatge, el 
coneixement i el foment de la lectura, no sempre s’han vist recolzades pels 
diferents governs del moment, tot i ser una reivindicació que la Unesco proposa 
des del Manifest de 1994.  
 

2.3.2. Aspectes econòmics 

La crisi econòmica iniciada al 2008 ha afectat a tots els sectors de la societat 
catalana, i molt especialment a l’àmbit educatiu. Per posar un exemple es 
retalla en les beques per menjador, despeses de funcionament dels centres, 
s’aturen projectes d’extensió de la xarxa  d’educació pública de 0 a 3 anys, es 
redueix la plantilla del professorat, entre d’altres, entre ells el pressupost destinat 
per a les biblioteques escolars. 
 
Aquesta crisi comporta la reducció del pressupost destinat al programa de 
biblioteques escolars impulsat pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya PuntEdu22. Aquest programa es va iniciar al curs 2004-

                                                        
21 Una biblioteca per a cada escola!. Baexem: ENSIL, 2010. [Consulta: 7 febrer 2012]. Disponible 
a: <http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/8169319> 
22 Més informació:  http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/  
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2005, amb el qual  es dotava de recursos humans, de formació i econòmics a la 
biblioteca escolar, per a desenvolupar i consolidar el funcionament de la 
biblioteca com a eina bàsica d’aprenentatge i coneixement i el foment de la 
lectura. Això va comportar la destinació de mitja jornada d’un mestre a les 
tasques de la biblioteca, i en algun cas la contractació de personal extern 
especialitzat en biblioteques escolars. Actualment la Generalitat de Catalunya 
només dota a les biblioteques escolars de recursos econòmics per a l’adquisició 
del programari de gestió de biblioteques i per a formació dels bibliotecaris 
escolars. Conseqüentment són els propis mestres qui han de treure’s hores de la 
seva feina per mantenir la biblioteca. D’altra banda també s’ha eliminat la 
sisena hora (que alguns mestres destinaven a tasques de biblioteca) amb la qual 
cosa fa més difícil que el mestre es pugui dedicar a aquesta tasca, ja que no li 
queden hores de feina per poder dedicar-se a la biblioteca escolar.  
 
Cal afegir que tot i que l’educació és competència de les comunitats 
autònomes, el Ministerio de Educación, dins dels seus pressupostos, inclou una 
partida destinada a premis i ajudes i altres iniciatives per a la promoció de les 
biblioteques escolars i la lectura. Des de l’any 2005 impulsa el Pla de Millora de 
Biblioteques Escolars, pel qual destina anualment un pressupost per millorar la 
dotació de llibres de lectura i materials educatius, així com els equips necessàries 
per a la seva gestió.  
 
D’altra banda també convoca anualment el Concurso Nacional de Buenas 
practicas para la Dinamización e Innovación de las Bibliotecas de los Centros 
Escolares  des de l’any 2008. Aquests s’han anant mantenint durants tots aquests 
anys, però l’any 2011 ja es va reduir la partida pressupostària destinada a 
aquests premis.  
 
2.3.3. Aspectes polítics 

No s’entén l’evolució de les biblioteques escolars a Catalunya sense fer un anàlisi 
de la política educativa catalana, ja que aquesta va estretament lligada a les 
actuacions que s’han dut a terme en relació a les biblioteques de les escoles. 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, una de les reivindicacions del Manisfest de 
la Unesco de 1994  és que els governs han d’elaborar polítiques i programes en 
benefici de les biblioteques escolars.  
 
En el cas de Catalunya, tal i com s’analitzarà a continuació, les polítiques en 
aquest àmbit han variat molt aquests últims anys, segons els governs de cada 
etapa. Es pot dir, que després d’uns anys de la lluita política pel reconeixement 
de la biblioteca escolar s’ha arribat a aquest reconeixement, on es consoliden 
les funcions de la biblioteca dins l’escola. Això no és fruit de la casualitat, sinó de 
molts anys de lluita de mestres i de bibliotecaris. 
 
La primera llei que contempla el reconeixement, encara que no molt 
explícitament, del paper de les biblioteques escolars als centres educatius és la 
LOGSE23 (1990). Als articles 1 i 29 de la llei declara com a finalitat educativa –
“l’adquisició d’hàbits intel·lectuals, tècniques de treball, així com de 

                                                        
23 Espanya. Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 
educativo”. Boletín Oficial del Estado, 4 de octubre de 1990, núm. 238  
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coneixements científics, tècnics, humanístics, històrics i estètics” – per una altra 
banda també esmenta que al batxillerat – “s’afavorirà la capacitat del alumne 
per aprendre per sí mateix, per treballar en equip i per aplicar els mètodes 
apropiats d’investigació.”  
 
Al 1993, en l’àmbit de cultura, i concretament de biblioteques, s’aprova la Llei 
del Sistema Bibliotecari de Catalunya24, depenent del Departament de Cultura. 
A l’article 44 d’aquesta llei, s’estableix l’obligarietat de tots els centres 
d’ensenyament no universitari de comptar amb una biblioteca – “En els centres 
d'ensenyament no universitari s'ha d'establir una biblioteca escolar, com a part 
integrant de l'ensenyament i en col·laboració amb el Sistema de Lectura 
Pública” –. Per primera vegada es reconeix la importància de les biblioteques a 
les escoles, a diferencia de la primera Llei de Biblioteques25 (1981) que no les 
tenia en compte.  

Tot i l’aprovació de la Llei de Sistema Bibliotecari de Catalunya, el Departament 
d’Ensenyament declina la seva responsabilitat sobre les biblioteques escolars i no 
realitza cap política al respecte i retalla les ajudes que havia destinat fins llavors. 
L’aprovació dels articles referits a la biblioteca escolar en una llei del 
Departament de Cultura va ocasionar tensions, que va donar com a resultat 
l’anul·lació de les dotacions de fons que feia el Departament d’Ensenyament a 
les biblioteques escolars des de l’any 1984. Tot i les discrepàncies, el 
Departament d’Ensenyament va dedicar els esforços a la creació del programa 
de gestió de biblioteques Pèrgam, de distribució gratuïta a les escoles.  

No és fins al 2003, amb l’entrada del Tripartit al govern de Catalunya i la 
signatura del Pacte de Tinell, que s’aposta per donar un impuls a les biblioteques 
escolars, articulant un sistema de lectura pública potent, suficientment dotat i 
equilibrat arreu del país, que incorpora el desplegament de les biblioteques 
escolars. Aquest programa es consolida al 2004 amb la creació del Programa de 
Biblioteques Escolars PuntEdu, del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu 
de consolidar i impulsar el funcionament de la biblioteca com a eina bàsica 
d’aprenentatge en el desenvolupament de totes les àrees, per a fomentar 
l’hàbit lector, i de fer de la biblioteca un servei i un recurs pel professorat i un 
espai obert a tota la comunitat educativa.  

A l’any 2006, entra en vigor la Llei Orgànica d’Educació (LOE)26 a nivell estatal. 
Aquesta llei inclou l’article 113 dedicat a les biblioteques escolars que les 
considera part de les competències bàsiques del currículum. Segons la llei, la 
biblioteca escolar ha de ser un espai dinàmic i de trobada, ha de comptar amb 
diferents recursos educatius i informació actualitzada i ha de permetre l’accés a 
documents en diferents suports. Aquesta llei declara que els centres 
d’ensenyament han de disposar d’una biblioteca escolar, les administracions 
educatives han de complementar la dotació de les biblioteques dels centres 
públics i que les biblioteques escolars han de contribuir a fomentar la lectura i a 
que l’alumne accedeixi a la informació i a altres recursos per a l’aprenentatge 

                                                        
24 Catalunya. Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya. Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, 29 de març 1993, núm. 1727  
25 Catalunya. Llei 3/1981, de 22 d’abril de Biblioteques. Diari Oficial de Catalunya, 29 d’abril de 
1981, núm. 123  
26 Espanya. Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Boletín Oficial de Estado, 4 de 
mayo de 2006, núm. 106  
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per al de formar-se amb l’ús crític dels mateixos. Cal destacar doncs que la llei 
inclou el Plan de Fomento de la Lectura, amb el qual les biblioteques escolars 
tenen un paper destacat, com és fomentar la lectura per tal de que els alumnes 
de primària, secundària obligatòria i batxillerat puguin assolir competències en 
comunicació lingüística i la resta de competències bàsiques. L’aprovació 
d’aquesta llei impulsa diferents iniciatives entorn a la biblioteca a totes les 
comunitats autònomes del país, creant diversos plans i xarxes de biblioteques 
escolars. 

L’última llei aprovada en matèria d’educació pel Parlament de Catalunya és la 
Llei d’Educació de Catalunya (LEC)27 a l’any 2009, basada en el Pacte Nacional 
d’Educació (2006) L’article 88 d’aquesta llei el dedica exclusivament a les 
biblioteques escolars. A l’igual que la LOE declara que tots els centres educatius 
han de disposar d’una biblioteca escolar, com a espai d’accés a la informació i 
fonts de recursos informatius, i que el projecte educatiu de cada centre ha de 
tenir en compte que la biblioteca escolar és un entorn d'aprenentatge que 
s'integra en els recursos del centre per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les 
diverses àrees curriculars, i especialment de l'hàbit lector. A aquest efecte, 
l'administració educativa ha de proveir els centres públics dels recursos 
adequats. El que especifica la LEC i no inclou la LOE, és que el govern ha de fixar 
mecanismes col·laboració de les biblioteques escolars amb el sistema de lectura 
pública propis de Catalunya. 

En el cas de Catalunya, al desembre de 2011 s’aprova el Pla Nacional de 
Lectura (2012-2016)28. L’objectiu d’aquest pla és vertebrar els esforços dels 
diferents sectors i àmbits de la societat catalana, entre els quals hi ha les 
biblioteques, orientant-los cap a l’augment dels hàbits lectors dels ciutadans per 
tal d’incrementar l’accés al coneixement i el capital cultural i humà del país. 
 
 
2.3.4. Aspectes tecnològics 
 
Les noves tecnologies han canviat la manera de gestió i consum d’informació, i 
com no podia ser d’una altra manera aquest canvi també ha afectat a les 
biblioteques, a l’àmbit educatiu i a la societat en general. 
Si es comparen dades d’estadístiques de llars dels últims 5 anys es pot comprovar 
que hi ha hagut un augment d’un 15% en l’ús d’internet a les llars catalanes. Al 
2007 hi havia un 56,2% de les llars que tenia accés a internet i al 2011 un 71,8%.29 

La manera de cercar informació també ha canviat aquests últims anys. Amb 
l’aparició dels motors de cerca a internet com Google o Yahoo!, per posar dos 
exemples, la cerca d’informació s’ha democratitzat i ha fet possible, que amb 
un ordinador amb connexió a internet qualsevol persona pot accedir a la 
consulta d’informació sobre un determinat tema. Fins i tot pot obtenir el 

                                                        
27 Catalunya. Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, 16 de juliol de 2009, núm. 5422 
28 Impuls de la lectura: 100% lectors [en línia] Barcelona: Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, 2011.  [Consulta: 10 de febrer de 2012]. Disponible a: 
<http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/12/19/15/09/ec0c9353-ae4a-49a3-81ab-
c68af8792fc9.pdf>.  
29 Dades extretes de l’Institut d’Estadística de Catalunya <http://www.idescat.cat/> 
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document original sense haver de desplaçar-se físicament a cap biblioteca o 
centre d’informació.   

Conseqüentment, amb l’aparició d’aquests motors de cerca tant potents, ha fet 
que les biblioteques es replantegin la manera de donar la informació als usuaris, i 
per tant que es plantegin nous canvis en la manera de processar i donar accés 
a la informació. Ara ja no n’hi ha prou amb tenir un catàleg en línia i una 
prestatgeria plena de llibres, s’ha de donar accés a documents digitals, pàgines 
web, elaborar documentació electrònica, comunicar-se amb els usuaris a través 
de la xarxa, etc. Les biblioteques s’han hagut i es continuen adaptant a aquests 
canvis tecnològics.  

Les eines informàtiques de gestió de biblioteques i d’oficina han agilitzat els 
processos que anteriorment es feien manualment i han permès, per una altra 
banda, ampliar serveis.  

L’aparició d’internet ha revolucionat de manera considerable el món de les 
biblioteques, i les biblioteques escolars no són una excepció. S’ha passat d’una 
biblioteca en paper a la qual l’usuari havia d’anar a la biblioteca físicament a 
consultar el material, a una biblioteca que treballa en xarxa amb altres 
biblioteques, que dóna accés a documents electrònics i a serveis en línia. 

Un dels canvis més importants, per tant, que han patit les biblioteques és la gestió 
dels catàlegs. Es passa del catàleg tradicional de fitxes manuals al catàleg 
informatitzat, des del qual es pot controlar la catalogació, la consulta, els usuaris, 
el préstec, entre d’altres tasques bibliotecàries.  

En el cas de les biblioteques escolars catalanes, aquest canvi es produeix amb la 
introducció del programa de gestió de biblioteques Pèrgam al 1993, amb la 
col·laboració del Departament d’Ensenyament, com s’ha assenyalat en 
l’apartat anterior. Aquest programa permet la catalogació dels fons de les 
biblioteques d’una manera fàcil i intuïtiva, sense haver de tenir coneixements 
previs ni d’informàtica i ni de biblioteconomia, ja que  els responsables de 
biblioteques escolars generalment són mestres amb coneixements bàsics de 
biblioteconomia. Aquest programa és un gestor de base de dades relacionals 
per a Microsoft Access. 

L’evolució d’aquest programari és l’ePèrgam, implantat al 2005 pel 
Departament d’Ensenyament. Es tracta de la versió per a internet del programa 
Pèrgam. Ofereix millores respecte l’anterior versió ja que amb aquest nou 
programa s’ha creat un catàleg col·lectiu que permet la consulta en línia dels 
catàlegs que l’integren i permet la creació de materials elaborats per la pròpia 
biblioteca, com guies de lectura, novetats, etc.   

Tot i això, aquesta nova versió del programa queda ja obsoleta, ja que no 
acaba de resoldre problemes relacionats amb la catalogació i el temps de 
dedicació que han de realitzar els mestres per aquesta tasca és excessiu. Cal 
dotar a les escoles d’un programari que permeti la catalogació de documents 
de manera ràpida, fàcil i àgil, així com d’un veritable catàleg col·lectiu, per tal 
de facilitar la catalogació i permetre als bibliotecaris escolars dedicar més 
esforços al foment de la lectura, ja que la tasca principal d’aquesta figura ha de 
ser la dinamització del pla de lectura de centre, coordinat amb la biblioteca 
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pública de referència, tal i com indica el Pla Nacional de Lectura (2012-2016).  

Com s’ha dit abans, les noves tecnologies han afectat a la societat en general, i 
per tant també al sector educatiu. Els mestres són un col·lectiu que es pot 
aprofitar moltíssim d’aquest nou paradigma, i així ho estant fent. Un clar exemple 
és l’aprenentatge en línia, que és un tipus d’ensenyament que es caracteritza 
per la separació física entre el professor i l’alumne, i que fa servir internet com a 
mitjà de comunicació i distribució de coneixement. Tot apunta a que en futur la 
comunitat educativa s’adaptarà completament a les noves tecnologies per a 
poder treballar en equip i fer més efectiu l’aprenentatge.   

Tot i les dificultats que de vegades planteja la implantació de les noves 
tecnologies a l’escola, ja sigui per falta de pressupost o per falta de formació per 
part dels mestres, aquests es poden i s’aprofiten de les avantatges que els pot 
oferir la tecnologia de la informació com a recurs per a l’ensenyament com a 
mitjà d’aprenentatge, utilitzant recursos electrònics com els blocs o les wikis per a 
comunicar-se amb els seus alumnes i per elaborar material didàctic, les pissarres 
electròniques per mostrar els continguts dels llibres de text electrònics, i la 
instauració dels ordinadors portàtils a l’aula, com el Programa eduCAT 1x1 de la 
Generalitat de Catalunya, que aquest any no té continuació degut a les 
retallades d’educació del 2012, integrat dins del programa Escuela 2.0 del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
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3. Definició del projecte 
El projecte consisteix en la definició i conceptualització d’un portal de referència 
per a les biblioteques escolars catalanes, a partir de les necessitats dels possibles 
usuaris i aprofitant els recursos que ofereix la Biblioteca Rosa Sensat.  

3.1. Objectiu del projecte 

L’objectiu del projecte es crear un centre de referència generador d’eines i 
recursos útils per als bibliotecaris escolars, mestres  i professors, que permeti la 
col·laboració i el treball en xarxa. 

Per aconseguir-ho es treballarà en els següents objectius estratègics: 

 Recollida, selecció, tractament i distribució de documentació 
especialitzada en educació, literatura infantil i juvenil i biblioteques 
escolars.  

 
 Promoció i estimulació de la investigació entorn a la biblioteca escolar i 

l’hàbit lector a través de grups de treball i equips investigadors.  
 

 Creació de programes de formació de bibliotecaris escolars, 
alfabetització informacional i animació a la lectura.  
 

 Foment de la lectura a través de programes i activitats adreçades a les 
escoles,  
 

 Creació d’una xarxa de treball, a la qual es comparteixi informació i es 
fomenti la col·laboració i la cooperació entre les biblioteques escolars. 
 

 Treball en col·laboració amb altres institucions lligades a l’educació, la 
lectura i les biblioteques escolars  d’àmbit nacional i internacional. 
 
 

3.2. Abast 

Beneficiaris 

El projecte beneficia de forma directa als bibliotecaris escolars i/o mestres que 
treballen a la biblioteca escolar, oferint un centre de recursos on aquests poden 
trobar totes les eines necessàries per a realitzar les tasques a la biblioteca de 
l’escola. 

De forma indirecta, també són beneficiaris d’aquest projecte tota la comunitat 
educativa, ja que la biblioteca escolar és un recurs facilitador de processos 
d’ensenyament i aprenentatge, així com a eina de suport a les tasques docents 
per al desenvolupament curricular.  
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Usuaris 

Els usuaris poden ser qualsevol persona interessada en el món de les biblioteques 
escolars, ja sigui mestre o bibliotecari, així com a persones interessades en el món 
de la literatura infantil i juvenil. 

Abast temàtic  

L’abast temàtic del projecte està centrat en la recopilació de diferents recursos: 

• Educatius: per a proporcionar el suport necessari als mestres en les seves 
tasques docents. 
 

• Literatura infantil i juvenil: per a proporcionar eines per la selecció de 
llibres i lectures per a l’escola i la biblioteca escolar, així com a eina de 
suport del foment de la lectura a l’escola. 
 

• Biblioteques escolars: per a proporcionar eines i recursos per a treballar i 
desenvolupar el projecte de biblioteca escolar a l’escola.  

Abast geogràfic 

L’abast geogràfic del projecte és Catalunya, ja que es tracta de crear un 
projecte per a les biblioteques escolars catalanes. 

 

3.3. Anàlisi DAFO 

L’anàlisi DAFO és l’eina que ajuda a plantejar les accions que s’han de posar en 
marxa per aprofitar les oportunitats detectades i a preparar el projecte contra 
les amenaces, tenint consciència de les seves debilitats i fortaleses.  

3.3.1. Anàlisi extern 

L’anàlisi extern permet fixar les oportunitats i amenaces externes que poden 
afectar al projecte. 

3.3.1.1. Oportunitats  
 
Són els factors positius que es generen a l’entorn i que poden ser aprofitats pel 
projecte. 
 
a) Reconeixement de les biblioteques escolars pel govern espanyol i català a la 
LOE (2006) i la LEC (2009) respectivament 
 
Una de les finalitats del projecte és la promoció de les biblioteques escolars, per 
tant es possible obtenir el suport de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de 
Educación. 
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b) Posada en marxa del Pla Nacional “Impuls de la Lectura: 100% lectors” (2011-
2014) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
  
Un dels objectius estratègics del Govern de la Generalitat de Catalunya és 
aconseguir  la millora de l’èxit escolar de l’alumnat català. Per aquest motiu ha 
creat el Pla Nacional d’Impuls de la Lectura, on les escoles han de desenvolupar 
programes per al hàbit lectors entre els escolars. Un dels objectius estratègics del 
projecte és el foment de la lectura i donar eines i recursos per a desenvolupar 
activitats entorn a l’animació de la lectura.  
 
 
c) Obsolencia del programa de gestió de biblioteques escolars ePèrgam del 
Departament d’Ensenyament 
 
El programa de gestió de biblioteques ePèrgam no resol les necessitats de les 
biblioteques escolars, ni en quant a gestió dels registres ni en quant a 
visualització i tractament de la informació. Tampoc existeix manteniment del 
programa, ja que no hi ha actualitzacions de noves versions. Un dels objectius 
del projecte és la creació d’un catàleg a través del qual és pugui treballar en 
xarxa i que faciliti les tasques de manteniment i catalogació dels registres  
 
 
d) Interès de l’empresa Baratz en el desenvolupament del projecte 
 
Baratz és una empresa de desenvolupament e implantació de software per a 
biblioteèues, arxius i centres de documentació instal·lada a Espanya. Per a 
biblioteques i centres de documentació ha desenvolupat diferents versions del 
programa de gestió de biblioteques Absys. La Biblioteca Rosa Sensat va adquirir 
aquest programari a l’any 2005 gràcies a una donació que va realitzar el 
president de l’entitat Juan Beitia. A partir d’aquest moment les relacions amb 
Baratz han estat continues, amb col·laboracions en assessoraments i 
participacions en grups de treball, a canvi del manteniment i suport del gestor 
de biblioteca. 
 
Actualment l’empresa Baratz està interessada en consolidar el seu mercat a 
Catalunya, i ho vol fer a través de la seva nova versió Absysedu 2.0, pensada per 
a biblioteques escolars. La Biblioteca Rosa Sensat, amb la nova versió posada en 
marxa, és un primer punt d’entrada dins de les biblioteques escolars, tot i que ja 
s’ha començat a instal·lar a alguna d’elles a través de la Xarxa de Biblioteques 
Escolars de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Baratz està molt interessada en el projecte perquè ho veu com un altre punt 
d’entrada per consolidar-se en aquest mercat. És per aquest motiu que ofereix 
gratuïtament la nova versió del programari Absysedu 2.0 a la Biblioteca Rosa 
Sensat, per consolidar relacions i ser un punt de referència i d’exemple del que 
hauria de ser un catàleg d’una biblioteca escolar. 
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e) Augment de l’ús de les noves tecnologies i internet  en l’àmbit educatiu 
 
Els mestres i professors catalans cada vegada més realitzen activitats utilitzant les 
noves tecnologies i internet, com el blocs, wikis, moodle o diferents xarxes socials 
per compartir-los amb els seus alumnes. En el cas de les biblioteques escolars 
cada vegada és més habitual trobar que aquestes tinguin un bloc on recullen 
recursos interessants per a treballar a la lectura o l’alfabetització informacional o 
bé per realitzar diferents activitats relacionades amb les diferents matèries 
curriculars. El projecte pot ser una bona oportunitat per donar a conèixer 
aquestes experiències i facilitar el intercanvi d’aquests recursos. 
 

 
3.3.1.2. Amenaces 
 
Són les situacions negatives, externes al projecte que poden anar en contra 
d’aquest. 
 
a) Existència del web del programa de biblioteques escolars PuntEdu gestionat 
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
 
Des de l’any 2005 el Departament d’Ensenyament ha creat el programa de 
biblioteques escolars PuntEdu per a impulsar i crear noves biblioteques a les 
escoles catalanes. La creació d’aquest programa va acompanyat d’un web 
que recull tota mena de recursos per al treball de les biblioteques escolars. Dins 
d’aquest també es troba el  catàleg de biblioteques escolars ePèrgam i el 
catàleg de recursos educatius Merlí. Aquest portal pot ser una amenaça perquè 
la Generalitat de Catalunya ja està posant en marxa i aglutinant recursos sobre 
biblioteques escolars que tenia dispersos per la xarxa, tot i que algun d’aquests 
recursos hi col·labora Rosa Sensat en el manteniment, com és la catalogació de 
novetats al catàleg de biblioteques escolars ePèrgam. 
 
 
b) Diferents accions i entitats que treballen per a la promoció de les biblioteques 
escolars i el foment de la lectura 
 
Degut a la història de l’evolució de les biblioteques escolars catalanes, en part 
degut a una falta de polítiques adreçades a la promoció de les biblioteques a 
les escoles, hi ha hagut un potent moviment per part de diferents institucions i 
persones per a la lluita de les biblioteques escolars. Aquest moviment ha estat 
molt important per a arribar fins on són avui dia les biblioteques escolars, però 
també ha permès que es creessin diferents grups i interessos sobre el mateix 
tema. D’aquesta manera hi ha hagut, i encara hi ha, diferents programes per 
part de diferents entitats per a la lluita de la promoció de les biblioteques 
escolars. Entre algunes de les entitats destaquen: 
 

• Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb el 
programa d’innovació educativa PuntEdu, el Banc de Recursos  i el 
catàleg Merlí i ePèrgam.  
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• Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 
Barcelona, amb l’Amic de Paper (actualment ha deixat d’existir) i 
Bescolar. Grup de Recerca de Biblioteques Educatives. 
 

• Grup de Treball de Biblioteques Escolars del Col·legi de Bibliotecaris-
Documentalistes de Catalunya (actualment ha deixat de ser actiu).  
 

• Institut Municipal d’Educació del l’Ajuntament de Barcelona, amb la 
creació de la Xarxa de Biblioteques Escolars de Barcelona. 
 

• Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya amb el grup de 
treball Bibliomèdia. 

 
 
Totes aquestes entitats, excepte les han deixat d’existir, tenen un lloc web a 
internet actualitzat, amb continguts especialitzats en biblioteca escolar. 
Cadascun d’ells treballa un aspecte de les biblioteques escolars, un més de 
caire de recerca, un altre més de formació, gestió, etc. Amb tanta varietat de 
portals i d’informació els mestres es troben una mica perduts a l’hora de triar un 
recurs de referència i sovint fan servir més d’un, tot i que moltes vegades els 
continguts estan duplicats als diferents llocs web. Potser caldria que tots aquests 
recursos s’aglutinessin sota d’un mateix recurs per a facilitar als mestres la 
recerca d’informació. 

 
c) Existència d’altres biblioteques especialitzades en educació. 
 
A Catalunya existeixen altres biblioteques especialitzades en educació, a banda 
de la Biblioteca Rosa Sensat, com: 
 

• Biblioteca Artur Martorell de l’Ajuntament de Barcelona: aquesta és la 
biblioteca que té més semblances a la Biblioteca Rosa Sensat. Té un fons 
similar, ja que compta amb documents didàctics per mestres, ja siguin 
llibres com articles de revista. Els serveis també estan dirigits als mestres i 
les escoles i dóna servei a la Xarxa de Biblioteques Escolars de 
l’Ajuntament de Barcelona. La Biblioteca Artur Martorell i la Biblioteca 
Rosa Sensat han col·laborat conjuntament en diferents projectes, com el 
buidat compartit d’articles de revistes d’educació com l’elaboració de 
bibliografies sobre biblioteques escolars.  
 

• Biblioteques de les universitats catalanes: el fons d’aquestes biblioteques 
està dedicat al treball que han de realitzar els alumnes i els investigadors 
de la universitat, per tant conté documents i manuals de bibliografia 
recomanada i de ciències de l’educació en general. El fons dedicat a 
biblioteques escolars no es tant especialitzat.  

 
 Universitat de Barcelona. Facultat de Formació del Professorat 
 Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències de 

l’Educació 
 Universitat de Vic. Facultat d’Educació, Traducció i Ciències 

Humanes 
 Universitat de Lleida. Facultat de Ciències de l’Educació  
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 Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia 
 Universitat Rovira i Virgili. Facultat de Ciències de l’Educació i 

Psicologia 
 Universitat Ramon Llull. Facultat de Psicologia i Ciències de 

l’Educació i de l’Esport Blanquerna 
 Universitat Internacional de Catalunya. Facultat d’Educació 
 Universitat Abat Oliva. Facultat de Ciències Socials 

 
• Biblioteca del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya: aquesta biblioteca està dedicada a donar suport al personal 
del departament, el seu fons no és tant important com el de la Biblioteca 
Artur Martorell  o la Biblioteca Rosa Sensat. 
 

• Les biblioteques dels Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya: per 
pal·liar les mancances de recursos de les escoles escolars, la Generalitat 
de Catalunya va crear els Centres de Recursos Pedagògics que donen 
diferents serveis de suport a les escoles, entre ells a la biblioteca escolar, 
actualment hi ha 76 centres de recursos repartits per tota Catalunya. 
Alguns d’aquests centres de recursos donen suport a les escoles amb 
biblioteques que ofereixen material didàctic per a les escoles, i per tant 
compten amb una biblioteca especialitzada per oferir recursos didàctics 
als mestres.  

 
Totes aquestes biblioteques disposen d’un lloc web a internet, oferint els seus 
recursos. A excepció de les biblioteques universitàries, la resta, treballen en 
col·laboració, en algun aspectes, amb el programa d’innovació educativa 
PuntEdu de la Generalitat de Catalunya.  
 
Pot ser la Biblioteca Artur Martorell és la que es mostra més com una amenaça, 
ja que té un fons similar al de la Biblioteca Rosa Sensat i també ofereix serveis i 
recursos per als mestres i per la biblioteca escolar, sobretot amb la creació de la 
Xarxa de Biblioteques Escolars de Barcelona.  
 
 
d) Retallades en educació per part de l’administració pública en temps de crisi. 
 
La crisi econòmica mundial que actualment pateix el país ha afectat plenament 
a l’àmbit de l’educació. Des de inicis del 2011, primer el govern català i després 
l’espanyol, han aplicat mesures per reduir despeses en aquest sector. Només  es 
cobreixen el 50% de les baixes maternals, es congela el pla de digitalització de 
les aules amb ordinadors portàtils (Programa 1x1), s’aprima la partida d’inversions 
i l’ampliació de les hores lectives dels mestres.  

En el cas de les biblioteques escolars les retallades afecten directament. Al curs 
2006-2007 el govern del tripartit català va instaurar l’anomenada sisena hora a 
les escoles públiques, amb la qual s’equiparava l’horari de l’escola pública amb 
el de la concertada. Aquesta sisena hora servia per als mestres per dedicar-la a 
la biblioteca escolar. Aquesta sisena hora desapareix al 2011 degut a les retalles 
a educació, amb la qual cosa els mestres deixen de tenir hores per dedicar-les a 
la biblioteca escolar. 
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Per altra banda, al curs 2004-2005 la Generalitat de Catalunya posa en marxa el 
programa PuntEdu, amb el qual es dota de recursos humans, formació i 
econòmics a la biblioteca escola. Aquests esforços queden retallats l’any 2011 
amb la supressió de la sisena, i amb la retallada de la dotació d’ajudes 
econòmiques per a l’adquisició de material. 

 
3.3.2. Anàlisi intern 

Permet fixar les fortaleses i debilitats del projecte, realitzant un estudi que permeti 
conèixer la quantitat i qualitat de recursos i processos amb els que compta el 
projecte. 

 

3.3.2.1. Fortaleses 
 
Són aquells elements interns positius que diferencien el projecte d’altres de la 
mateixa classe.   
 
a) Fons especialitzat en educació, literatura infantil i juvenil i biblioteques 
escolars 
 
La Biblioteca Rosa Sensat compta amb un fons molt important de recursos per 
mestres, que inclou tant llibres, revistes, articles de revista, material audiovisual, 
enregistrament sonors i recursos electrònics.  
 
Aquests recursos són triats especialment per a ajudar a la tasca diària del mestre 
a l’aula, i per tant inclou molt material didàctic. Aquests materials han estat triats 
per grups d’experts lligats a l’Associació de Mestres Rosa Sensat, ja sigui a nivell 
personal com a través dels diferents grups de treballs de l’Associació. 
 
La tria del material, és el que fa que el fons de la Biblioteca Rosa Sensat sigui 
únic, ja que només inclou documents que realment tenen una qualitat i útils per 
als mestres.  
 
Dins d’aquests recursos per mestres inclou més de 1.100 documents dedicats a la 
biblioteca escolar, sobre organització i gestió de la biblioteca a l’ecola, 
alfabetització informacional i animació a la lectura.  
 
És important també el fons dedicat als llibres de ficció i de coneixements de la 
Biblioteca. Aquest fons compta amb més de 20.000 documents, tant de llibres de 
literatura infantil i juvenil i coneixements, com d’articles de revista. La tria dels 
llibres la realitza el Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil (SBIJ), que selecciona 
les novetats sobre literatura infantil i juvenil de més qualitat que han d’estar a la 
biblioteca escolar. 
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b) Catalogació de novetats bibliogràfiques per a les biblioteques escolars a 
l’ePèrgam 
 
El Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil (SBIJ) tria les novetats de literatura 
infantil i juvenil  de més qualitat, com s’ha comentat anteriorment, a partir de la 
qual crea la base de dades bibliogràfica Quins llibres...?. Aquests novetats 
passen a formar part de la Biblioteca Rosa Sensat, i és aquesta qui introdueix els 
registres d’aquests nous llibres al  catàleg de biblioteques escolars ePèrgam, per 
a que tots els bibliotecaris escolars puguin accedir i copiar la informació 
bibliogràfica. És a dir que la Biblioteca Rosa Sensat, a través d’aquesta 
plataforma, actua de central de catalogació de les novetats bibliogràfiques de 
literatura infantil i juvenil, dotant al catàleg ePèrgam de registres de qualitat, ja 
que la catalogació està realitzada per experts i amb valors afegits al registre, 
com la imatge de la coberta o la inclusió de ressenyes del llibre i facilita la 
catalogació als mestres, ja que no cal que introdueixin dades bibliogràfiques, ja 
que són registres complets.  

 
 
c) Elaboració de guies temàtiques per al suport de les tasques docents i la 
selecció bibliogràfica per la biblioteca escolar 
 
La Biblioteca Rosa Sensat per donar difusió del seu fons, elabora  periòdicament 
guies temàtiques al voltant d’un tema educatiu, tant de recursos per als mestres, 
com de literatura infantil i juvenil. Aquestes bibliografies estan realitzades amb 
l’assessorament d’experts en cada matèria, la qual cosa li dóna qualitat a la 
publicació. El temes triats giren entorn a temes d’actualitat o per demanda de la 
pròpia Associació o per les entitats.  
 
Cal destacar les guies realitzades per a les biblioteques escolars, editades pel 
Departament d’Ensenyament i el Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya: 
 

• Imaginació. Bibliografia selectiva per a la biblioteca escolar d'infantil i 
primària (2007)30 

• Coneixements. Bibliografia selectiva per a la biblioteca escolar d'infantil i 
primària (2007)31 

• Ficció: lectures recomanades per a una biblioteca escolar d'educació 
secundària obligatòria (2008)32 

• Coneixements: lectures recomanades per a una biblioteca escolar 
d'educació secundària obligatòria (2009)33 

                                                        
30  Imaginació: bibliografia selectiva per a la biblioteca escolar d'educació infantil i primària. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació,  
2007.  
31 Coneixements: bibliografia selectiva per a la biblioteca escolar d'educació infantil i primària. 
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, 
2007.  
32 Ficció: lectures recomanades per a una biblioteca escolar d’educació secundària 
obligatòria. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, 2008 
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d) Foment de la lectura a les escoles 
 
Des de l’any 2005 la Biblioteca Rosa Sensat realitza regularment activitats amb 
les escoles del barri on s’ubica, al Raval de Barcelona. La biblioteca sempre ha 
estat un servei obert a tota la comunitat, i per aquest motiu participa en les 
activitats que s’organitzen a través del Pla Educatiu d’Entorn del Raval. Treballa 
conjuntament amb les escoles organitzant diferents activitats per acostar la 
literatura als infants i la utilització de les biblioteques a través de: 
 

• Cicles de contes: les escoles visiten la biblioteca per escoltar contes i 
després treballar-los a l’aula.  
 

• Club de lectura: obert a l’escola i al barri. Activitat participativa on els 
infants fan lectures, les comenten i les recomanen. 

 
• Aula d’acollida: activitat relacionada amb l’escola. Treballa amb els 

infants nouvinguts, on se’ls mostra llibres i lectures del seu país d’origen. 
 
Per tant, la Biblioteca Rosa Sensat, no només és especialista en biblioteques 
escolars i literatura infantil, sinó que també organitza activitats per al foment del 
hàbit lector, un dels punts que destaca la LEC del 2009. 
 
 
e) Assessorament i promoció de les biblioteques escolars, a través de la 
participació a diversos grups de treball, jornades i formació de bibliotecaris 
escolars, i per tant especialitzat en biblioteques escolars 
 
El personal de la Biblioteca Rosa Sensat, com a professional expert en 
biblioteques escolars, col·labora amb diferents entitats en l’assessorament i 
promoció de les biblioteques escolars i el foment de la lectura. Participa amb les 
següents línies de treball: 
 

• Assessoraments: 
 Programa de biblioteques escolars PuntEdu. 
 Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya. 
 A diferents escoles que ho demanen directament.  

 
• Grups de treball: 

 Bibliomèdia de la Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica. 

 Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat. 

 Grup de Treball Biblioteques 2.0 del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
• Formació: 

 Cursos d’Escola d’Estiu, Tardor i Hivern de l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat. 

                                                                                                                                                               
33 Coneixements: lectures recomanades per a una biblioteca escolar d’educació secundària 
obligatòria. Barcelona : Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació, 2009 
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 Programa de biblioteques escolars PuntEdu. 
 Centres de Recursos Pedagògics de Catalunya. 
 

• Jornades: 
 Jornades de Biblioteques Escolars organitzades pel Col·legi de 

Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya.  
 

El personal de la Biblioteca Rosa Sensat, a més de bibliotecari, és expert en 
educació, biblioteques escolars i literatura infantil i juvenil. Ha realitzat formació 
en aquests tres àmbits i actualment realitza formació per mestres i bibliotecaris 
sobre biblioteques escolars i animació a la lectura, tant a través dels cursos 
organitzats per l’Associació, com a través d’entitats externes. També participa 
en diversos grups de treball on s’investiga entorn a la biblioteca escolar i les 
activitats per fomentar el gust per la lectura, 
 
Per tant el personal de la Biblioteca Rosa Sensat és reconegut a tots nivells com 
a especialista, investigador i divulgador de la biblioteca escolar.  
 
 
f) Experiència en gestió de projectes de biblioteques escolars 
 

La Biblioteca Rosa Sensat ha portat a terme projectes de gestió i posada en 
marxa de biblioteques escolars. Com a coneixedora i especialista en el tema, ha 
rebut encàrrecs, tant per part d’escoles com d’institucions, de diversos tipus, des 
de la catalogació de material, la recerca de personal per a la biblioteca fins a la 
posada en marxa d’una biblioteca escolar tancada i obrir-la al barri.  Per 
realitzar aquests projectes s’ha hagut de treballar colze a colze amb les persones 
encarregades de la biblioteca de l’escola i amb part del claustre, per tant, 
coneix de primera mà les necessitats i les demandes dels bibliotecaris escolars.  

 
3.3.2.2. Debilitats 
 
Són aquells elements problemàtics interns, que una vegada identificats i 
desenvolupant una estratègia adequada, poden i han de ésser eliminats. 

a) Manca de personal 

Tot i les diverses activitats i serveis que realitza la Biblioteca Rosa Sensat no hi ha 
suficient personal per poder mantenir tota la infraestructura. Per poder oferir més 
serveis faria falta més personal a la biblioteca. Tot i això, a finals del 2011, degut 
a la crisi econòmica, l’Associació va haver de prescindir de dues persones de 
biblioteca, per tant passa de haver-hi quatre persones a dues. Per tirar endavant 
el projecte faria falta més de dues a la biblioteca, ja que amb dues és insuficient 
i no es podria donar un servei de qualitat.  

b) Falta de formació tecnològica 

El personal de la Biblioteca Rosa Sensat té molta formació especialitzada, però 
de cara al projecte faria falta fer una inversió en la utilització del nou gestor de 
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continguts a implantar i el nou web opac, ja que qualsevol canvi tecnològic 
requereix una formació. 

c) Dificultats en el manteniment informàtic 

Una de les mancances més importants que pateix l’Associació és una falta de 
personal tècnic especialitzat en informàtica. La persona que s’encarrega del 
manteniment informàtic és la mateixa persona que s’encarrega de les tasques 
d’administració, com la gestió dels socis, els pagaments de les publicacions i els 
intercanvis de les revistes. Molt sovint aquesta persona va carregada de feina i 
no pot donar sortida a problemes tecnològics que sorgeixen durant el dia a dia, 
amb la qual cosa dificulta i s’endarrereix la feina.  

 

d) Manca de recursos tecnològics 

Tot i la bon voluntat del personal de l’Associació i de la Biblioteca, cal realitzar 
una inversió en recursos tecnològics per poder tirar endavant el projecte. Els 
programes i els aparells informàtics s’actualitzen regularment, però caldria fer 
una inversió en quant a programari per al gestor de continguts de la biblioteca i 
per l’actualització del catàleg a internet de la biblioteca. També caldria pensar 
en un augment de la capacitat del servidor de l’Associació, per poder 
emmagatzemar recursos digitals, ja que la que hi ha actualment és insuficient 
per a un projecte d’aquesta envergadura. 
 
e) Manca de recursos econòmics 
 
Els ingressos de la Associació de Mestres Rosa Sensat provenen de diferents vies: 
 

• Socis: els socis paguen una quota anual per obtenir poder accedir als 
serveis i descomptes de l’Associació. Amb la crisi s’ha vist reduït el nombre 
de socis afiliats. 
  

• Subvencions de les administracions públiques: es rep subvencions de la 
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de 
Barcelona, a canvi de realitzar activitats relacionades amb el món 
educatiu com l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat. Des de fa dos anys que 
aquestes subvencions es veuen reduïdes cada any, degut a la crisi 
econòmica. 

 
• Entitats: a través de projectes o premis que atorguen les entitats per 

realitzar una activitat concreta. Aquests ingressos no són fixes i varien 
segons l’any. 

 
Tot i les dificultats econòmiques que sempre pateix l’Associació, sempre ha sabut 
trobar el camí per tirar endavant el seu projecte.  
 
En aquest cas, per poder tirar endavant el projecte del portal caldria demanar 
ajuda econòmica a diferents entitats relacionades amb el món educatiu, si més 
no per poder contractar a personal que pugui realitzar-lo. 
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 3.3.3. Anàlisi final 

Una vegada dut a terme la identificació de tots els factors, tant positius com 
negatius en ambdues categories, es procedeix a realitzar una anàlisi enfrontada 
d’aquests factors per tal de marcar unes directrius clares i línies d’actuació.  

  
Figura 1. Resum DAFO del projecte 

 

Davant d’aquestes dades es proposen diverses estratègies d’actuació: 

Estratègia ofensiva (fortaleses + oportunitats): dissenyar un projecte basat en les 
necessitats dels usuaris, que ofereixi nous productes i serveis a mida per a la 
biblioteca escolar. 

Estratègia defensiva (fortaleses + amenaces): creació d’una xarxa col·laborativa 
amb altres institucions a partir de les relacions ja establertes a través de les 
diferents activitats que realitza la biblioteca, que poden enriquir els contingut i 
abast del projecte. 

Estratègia de reorientació (debilitats + oportunitats): invertir en formació 
tecnològica per part del personal de la biblioteca i aprofitar la relació amb 
l’empresa Baratz per a la creació del lloc web. 

Estratègia de supervivència (debilitats + amenaces): demanar suport qualitatiu a 
l’administració pública, i recerca de suport econòmic a altres entitats, tant 
públiques com privades per a tirar endavant el projecte. 

 

 

Matriu DAFO Amenaces Oportunitats 
Estratègies defensives Estratègies ofensives  

 
 
 

Fortaleses 
 

 
 

• Aprofitar les relacions amb les 
institucions i oferir 
col·laboracions per al treball 
en xarxa. 

 

 
• Creació de nous productes 

per la biblioteca escolar 
 

• Oferir serveis a mida a les 
biblioteques escolars 

Estratègies de supervivència Estratègies de reorientació  
 
 

Debilitats 
 
 
 

 
 

• Demanar ajut econòmic a 
diferents entitats. 
 

• Demanar el suport de 
l’administració 

 

 
• Formació tecnològica. 

 
• Minimitzar costos tecnològics. 
 
• Aprofitar la relació amb 

Baratz per a la creació del 
catàleg de continguts 
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3.4. Metodologia 
 

El projecte consta de 4 fases, dos d’anàlisi (benchmarking de portals i webopacs 
i estudis d’usuaris), una de disseny i una altra de planificació de la 
implementació.  

 

Figura 2. Fases del projecte 

 

La primera fase d’anàlisi és de la benchmarking o anàlisi de referents, a la qual 
és realitza un anàlisi de portals de referència i de webopacs que poden ser 
competència del projecte. 

La selecció dels portals de referència es realitza en base a lectures 
especialitzades i consulta a especialistes sobre biblioteques escolars. Una 
vegada realitzada la selecció s’analitzen un a un els diferents portals en base a 
indicadors d’avaluació heurística i de qualitat de llocs web. Aquest estudi 
permet determinar les millors pràctiques existents i els problemes més habituals 
que es troben aquests portals i tenir-los en compte a l’hora de realitzar el disseny 
del projecte. A partir de les dades extretes es realitza unes conclusions que 
també serveixen per redactar unes recomanacions a tenir en compte en el 
disseny del nou portal. 

La segona part d’aquest anàlisi és l’anàlisi dels webopacs que poden ser 
competència del projecte. Alguns dels portals estudiats inclouen un catàleg de 
recursos, per tant és important analitzar aquells que poden ser competència 
directa del projecte, en aquest cas els que són d’àmbit català, ja que un dels 
elements a incloure al nou portal és el catàleg de la Biblioteca Rosa Sensat. 
L’anàlisi es realitza en base uns indicadors extrets per analitzar interfícies dels 
opacs de biblioteques universitàries, adaptades al tema del projecte. Al igual 
que a l’anàlisi dels portals a partir de les dades extretes es realitza unes 
conclusions que serveixen per redactar unes recomanacions per aplicar-les a la 
definició del nou portal. 

A la segona fase d’anàlisi és realitza un estudi d’usuaris per determinar les 
necessitats dels possibles usuaris del nou portal. 

En primer lloc es realitza un estudi del tipus d’usuari que es troba al davant de les 
biblioteques escolars a partir de dades i estudis estadístics. Aquestes dades 
serveixen per determinar els perfils dels bibliotecaris escolars, la seva formació, les 
hores de dedicació, així com els coneixements de les noves tecnologies.                               

                                         

Anàlisi de 
referents Estudi d'usuaris Disseny portal Planificació 

implementació 
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Una vegada es coneix el perfil d’usuari, es selecciona una sèrie de persones que 
s’encarreguen de la biblioteca escolar, tenint en compte les dades extretes en 
l’estudi de tipus d’usuaris, als quals es realitza una entrevista per tal de conèixer 
quines són les seves necessitats reals, i d’aquesta manera poder adaptar el 
projecte a les seves demandes. Amb les dades obtingudes de les entrevistes es 
redacten unes conclusions que seran la bàsics per l’elaboració del nou portal.  

Per completar l’estudi d’usuaris es realitza un focus group amb especialistes en 
biblioteques escolars, els quals aporten informació de valor afegit i que es pot 
complementar amb les dades extretes de les entrevistes.   

A partir de les entrevistes i el focus group realitzat es crea diferents perfils d’usuari 
amb la tècnica de persones i escenaris que facilita la identificació dels usuaris i 
les seves necessitats dins del projecte.   

 

Figura 3. Elements a partir dels quals es defineix el portal 

 

A partir de les dades extretes, tant de l’anàlisi dels portals i dels webopacs, com 
de les entrevistes i el focus group realitzats, es comença a elaborar el disseny del 
portal web. En primer lloc es realitza l’arquitectura de continguts, en base als 
indicadors establerts en l’anàlisi de portals escolars realitzats anteriorment, i es 
concreten els continguts que ha de tenir també tenint en compte les necessitats 
dels bibliotecaris escolars, amb informació extreta a través de les entrevistes i el 
focus group. Es realitza una primera proposta d’arquitectura de la informació. 
Amb la tècnica del cardsorting es comprova que la proposta establerta sigui la 
més adequada als usuaris. A partir de les dades extretes del cardsorting 
s’elabora una altra proposta, ja definitiva, de l’estructura del nou portal. 
Seguidament es dissenya el prototip del portal, amb els wireframes de la pàgina 
d’inici, una pàgina de continguts, la pàgina d’accés al catàleg de la biblioteca i 
un altre per un registre bibliogràfic. 

Per acabar es realitza la planificació de la implementació. El projecte no inclou 
la implementació en sí mateixa, però sí que dóna totes les fases , el calendari, els 
recursos humans i materials necessaris per dur a terme la implementació.   

definició del portal 

focus 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4.  Anàlisi de referents  
En aquest apartat s’analitza diferents llocs web sobre biblioteques escolars a 
nivell espanyol i internacional, així com alguns catàlegs o webs opacs que 
inclouen recursos per mestres i biblioteques escolars que són una possible 
competència per al projecte. L’anàlisi es realitza a partir d’uns indicadors, a 
través dels quals es pot extreure dades per poder realitzar un lloc web i un 
catàleg de recursos adequats i d’utilitat per als mestres.  

La selecció d’aquests portals i catàlegs s’ha realitzat en base a lectures prèvies 
de bibliografia sobre biblioteques escolars i amb la consulta a diferents 
organismes oficials relacionats amb les biblioteques escolars com la International 
Association of School Librarianship (IASL), la American Association of School 
Librarians (AASL), la School Libraries and Resources Center Section de la IFLA i la 
European Network for School Libraries and Information Literacy (ENSIL), així com 
la consulta a especialistes en la matèria com la Teresa Mañà de la Universitat de  
Barcelona i la Pau Raga de la Biblioteca Rosa Sensat.  

S’ha seleccionat un total de 10 portals, dels quals 6 són espanyols i 4 
internacionals. Els catàlegs analitzats són 3 tots d’àmbit català. 

 

 4.1. Anàlisi de portals 

En el cas dels portals, s’ha seleccionat un total de deu webs, però podrien haver 
estat més, ja que n’hi ha moltíssims portals que es poden avaluar per extreure 
dades per a la confecció del projecte. Durant la recerca d’informació s’ha 
trobat que existeixen projectes a diferents nivells, ja sigui estatals, provincials, 
autonòmics, associatius i d’iniciativa privada. Majoritàriament s’ha optat per 
seleccionar projectes que pertanyin o que tinguin la col·laboració de 
l’administració pública i en alguns casos, s’ha optat per la selecció de portals 
d’associacions de biblioteques escolars. En definitiva, s’ha optat per la selecció 
d’aquells portals més significatius i que són un referent dins de l’àmbit de les 
biblioteques escolars, els que es sustenten sobre un sòlid projecte de biblioteques 
escolars i que pertanyi a una entitat dedicada a aquest àmbit.  

En el cas dels portals espanyols la selecció s’ha realitzat en base als projectes 
que porten uns anys funcionant i que són referents dins de l’àmbit estatal. Com 
s’ha comentat en apartats anteriors, la LOE (2006) estableix que les comunitats 
autònomes han de dotar de recursos a la biblioteca escolar i és per aquest 
motiu que a cada comunitat autònoma ha impulsat un pla de millora de les 
biblioteques escolars, i amb ell generalment va lligat una pàgina web on 
s’explica el projecte. Però no totes les comunitats l’han desenvolupat de la 
mateixa manera, s’ha anat realitzant segons l’interès de  cada administració 
autonòmica, per aquest motiu hi ha comunitats que estan més avançades en 
aquest aspecte que d’altres.  

A Espanya hi ha disset comunitats autònomes, les quals desenvolupen, en major 
o menor mesura un pla de biblioteques escolars a nivell autonòmic. Interessa 
analitzar només aquelles que disposen d’un portal propi de recursos i que siguin 



Definició i conceptualització d’un portal de referència per a les                           
biblioteques escolars catalanes 

 

 
Màster en Gestió de Continguts Digitals 
 

 
 

37 

un referent. Per tant per al projecte s’analitzen els següents: 

• Biblioteca escolar CREA (BRECREA) de Andalusia. 
• Bibliotecas Escolares d’Extremadura. 
• Bibliotecas Escolares de Galícia 
• Bibliotecas Escolares de Navarra 
• Programa de biblioteques escolars PuntEdu de Catalunya 

Per acabar d’arrodonir aquest apartat de portals espanyols s’analitza també el 
web de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Tot i no ser un portal de cap 
comunitat autònoma, és interessant d’analitzar pel tipus de recursos que ofereix i 
per ser un referent en l’àmbit de les biblioteques escolars.  

Per no només quedar-se en l’anàlisi de projectes espanyols també s’han triat 
algun portal de referència d’àmbit internacional, com: 

• Rede de Bibliotecas Escolares (REBE) de Portugal 
• Scuola in biblioteca  d’Itàlia 
• American Association of Schools Librarians (AASL) dels Estats Units. 
• Bibliotecas Escolares - Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) de 

Xile. 

La tria d’aquests últims s’ha realitzat amb la consulta i assessorament dels 
organismes de l’AISL, ASSL i ENSIL especialitzats en biblioteques escolars. 

 
4.1.1. Indicadors 

 
Per a realitzar l’anàlisi d’aquests llocs webs es pren com a document de 
referència l’elaborat per Lluís Codina (2006)34 i els indicadors recomanats per  
Yusef Hassan i Francisco J. Martin (2003)35. Es tracta de realitzar un anàlisi dels 
continguts dels portals, com aquests s’organitzen i es presenta la informació a 
l’usuari, no es tracta de fer una avaluació heurística dels portals i per tant no cal 
incloure tots els indicadors que aquests documents recomanen.  
 
Són un total de 5 paràmetres, amb 28 indicadors, més un apartat dedicat a 
comentaris: 
 

• Autoria 
• Continguts 
• Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
• Disseny 
• Serveis 

                                                        
34 Codina, Lluís. Evaluación de calidad en sitios web: metodología de proyectos de análisis 
sectoriales y  de realización de auditorias. 2006 
35 Hassan, Yusef; Martín Fernández, Francisco J. Guía de evaluación heurística de sitios web [en 
línia]. No solo usabilidad, 2003. [Consulta: 1 març 2012]. Disponible a: 
<http://www.nosolousabilidad.com/articulos/heuristica.htm> 
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S’analitzen tant indicadors generals, com específics. Aquests últims ajuden a 
contextualitzar els llocs webs, dins de l’àmbit de les biblioteques escolars, quins 
serveis ofereixen els portals en referència a aquesta temàtica.  

Portal: nom del recurs que s’analitza. 

URL: adreça electrònica on es localitza el portal. 

 

1. Autoria: aquest indicador identificació i contrasta la solvència de la font. 
 

• Identificació: aquest criteri és essencial per a distingir la credibilitat de 
la font d’informació i qualitat dels continguts. 

• Pertinença: relacionat amb la validació i la utilitat dels continguts 
inclosos al web. 

 
2. Contingut: aquest indicador identifica quin tipus de contingut conté el lloc 

web a analitzar. 
 
• Tema: quins temes inclou el portal 
• Objectius: quin és l’objectiu del portal. 
• Públic: a quins usuaris va dirigit el lloc web. 
• Abast geogràfic: quin és l’abast geogràfic. 
• Tipologia documental: quins recursos es troben. 
• Actualització: analitza l’actualitat dels continguts del lloc web, així 

com l’actualització dels mateixos. 
• Accés a text complet: indica si es dóna accés al text complet dels 

documents. 
• Llengua: quina o quines llengües utilitza el portal. 
• Data de creació: data en la qual s’ha creat el portal. 

 
3. Navegació, usabilitat i recuperació de la informació: aquest indicador 

identifica els principals elements d’arquitectura de la informació del 
portal a analitzar. 
 
• URL identificativa: que sigui identificable i correspongui al nom del lloc 

web. 
• Estructura i navegació: aquest indicador analitza l’estructura dels 

continguts inclosos al lloc web, organitzada en forma de taula de 
continguts, menú jeràrquic o una altra organització, de manera que 
l’usuari pot captar des del primer moment els continguts més 
importants.  

• Cercador intern: indica l’existència d’un sistema de cerca de 
continguts propis del web. 

• Ajuda: existència d’un apartat d’ajuda a l’usuari sobre l’estructura 
dels continguts. 

• Mapa web: l’existència d’un mapa web que inclogui de manera 
jeràrquica i organitzada, tots els continguts del lloc web amb enllaços 
actius. Permet la visualització global dels continguts. 
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4. Disseny: aquest indicador identifica com està dissenyat el lloc web i s’han 
tingut en compte alguns elements d’accessibilitat.  

 
• Homogeneïtat:  d’estil i de format a totes les pàgines del lloc web. 
• Tipografia: grandària i tipus de lletra adequats per una bona lectura. 
• Color: adequada combinació de colors i formes que facilitin la lectura 

dels continguts. 
 

5. Serveis: aquest indicador assenyala de quins serveis disposa el lloc web. 
 

• Catàleg 
• Accés segons diferents perfils 
• Novetats 
• Selecció de recursos digitals 
• RSS 
• Xarxes socials 
• Valoració dels continguts pels usuaris 
• Blocs de biblioteques escolars 
• Formació 

Comentaris: observacions i valoració general del portal. 

 

4.1.2. Portals espanyols 

4.1.2.1. Biblioteca Escolar CREA (BECREA) 

El cas d’Andalusia no es pot entendre sense analitzar abans el treball realitzat a 
la província de Màlaga, ja que va ser la primera província andalusa que va 
desenvolupar un pla per a la millora de les biblioteques escolars.  
 
A l’any 2000 es posa en marxa el Plan Provincial para el Desarrollo de las 
Bibliotecas Escolares de la Delegación Provincial de Educación y Ciencia de 
Málaga, amb l’objectiu de millorar i transformar la biblioteca escolar en un 
centre de recursos per a l’ensenyament i l’aprenentatge (BECREA). Aquesta 
plataforma, a mesura que passen els anys va adquirint protagonisme, i és 
consolida com el centre de referència de les biblioteques escolars malaguenyes. 
És llavors, al curs 2004-2005, quan es forma la Red Profesional BECREA36. Aquesta 
xarxa, amb un portal propi, aplega tota la informació referent a l’àmbit 
professional i de gestió de les biblioteques escolars a Màlaga. 
 
L’any 2005 la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía dóna 
cobertura a les biblioteques escolars dels centres escolars públics andalusos, tal i 
com estableix la LOE del 2006. Al 2007 s’aprova Plan de Lectura y Bibliotecas 
Escolares de Andalucía37, i és llavors, quan el BECREA agafa més protagonisme i 
amplia el seu àmbit de treball a la lectura i l’escriptura, i passa a ser un projecte 
de treball a nivell autonòmic. Actualment és el centre de referència de les 

                                                        
36 Més informació: <http://www.cepaxarquia.org/aula/course/view.php?id=37> 
37 Andalusia. Acuerdo de 23 de enero de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en los Centros Educativos Públicos de 
Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 8 de febrero de 2007 
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biblioteques escolars andaluses i a la Red Profesional BECREA hi treballen els 
professionals de totes les províncies andaluses. 
 
 
 
PORTAL: Biblioteca Escolar CREA 
URL: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar 

Aspecte de la pàgina principal 

 

Figura 4. Pàgina principal de BECREA 

Autoria 

Identificació: Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

Pertinença: els continguts que ofereix són pertinents a la temàtica del portal. 
 
 
Contingut 
Tema: recursos per a la biblioteca escolar i la lectura.  
Objectius: donar cobertura a les necessitats dels bibliotecaris escolars andalusos 
oferint un lloc web de referència. 
Públic: bibliotecaris escolars, mestres i a totes aquelles persones interessades en 
biblioteques escolars. 
Abast geogràfic: Andalusia 
Tipologia documental: inclou documents de text, imatges i vídeos. 
Actualització: inclou informació actualitzada de notícies relacionades amb les 
biblioteques escolars, tot i que no s’actualitza diàriament. Sembla que hi ha 
actualitzacions puntuals. 
Accés a text complet: alguns documents es troben disponibles en format pdf. 
Llengua: la llengua principal és el castellà. Es poden traduir els continguts 
automàticament a l’anglès, francès, alemany, italià i portuguès. 
Data de creació: 2000. 
Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
URL identificativa: s’identifica la paraula biblioteca escolar, però no es fàcil de 
recordar, ja que hi ha molts elements dins de la URL. 
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Estructura i navegació: l’estructura del lloc web és jeràrquica i de xarxa, on de 
vegades sembla no estar ben estructurada i l’usuari, segons els contingut es perd 
dins del portal. De totes maneres els menús de navegació superiors i el del lateral 
esquerra sempre es manté, amb la qual cosa facilita la navegació. 

 
Figura 5. Menús superior i laterals 

 
Cercador intern: inclou un cercador intern dels continguts del web. Es pot afinar 
la cerca i buscar per les categories: Articles, Enllaços, Contactes, Categories, 
Seccions i Subscripcions. També permet la ordenació dels resultats per els més 
nous,  Els més antics, Més popular, Alfabèticament i Per Seccions o Categories. 
Permet seleccionar el nombre de ítems a visualitzar.  
 

 
Figura 6. Cercador 

 
Ajuda: no l’inclou. Només inclou un apartat al menú superior de preguntes 
freqüents, però relacionades amb el treball de la biblioteca escolar, no de les 
funcions del portal. 
Mapa web: sí que l’inclou. 

 
Figura 7. Mapa web 
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Disseny 
Homogeneïtat:  sí que manté el mateix estil a totes les pàgines. Està creada amb 
el gestor de continguts Joomla! 
Tipografia: el cos de la lletra en general és una mica petit. 
Color: els colors són adequats per a la lectura, tot i que els titulars de les seccions 
haurien de tenir un color una mica més fosc per a que fos fàcilment llegible per 
les persones que tenen problemes de visió.  
 
Serveis  
Catàleg: inclou una categoria dedicada al programa de gestió de biblioteques 
Abies, però no es pot accedir a la consulta a un catàleg col·lectiu. Es pot 
consultar alguns dels catàlegs de les biblioteques que integren la xarxa, però de 
manera individual.  

 
Figura 8. Accés al catàleg Abies 

 
Accés segons diferents perfils: no 
Novetats: no hi ha un apartat dedicat a novetats bibliogràfiques 
Selecció de recursos digitals: sí que inclou. Aquests recursos estan organitzats 
per: 

• CDU electrònica de recursos digitals 
• Recursos per als alumnes 
• Recursos per a les tasques escolars 
• Recursos per a les famílies 
• Recursos per als responsables de la biblioteca escolar 
• Recursos per a celebracions i efemèrides escolars 

 

 
Figura 9. Accés als recursos digitals 

RSS: sí que inclou 
Xarxes socials: no en té. No permet fer recomanacions d’entrades a les xarxes 
socials.  Permet l’enviament de notícies a través correu electrònic. 
Valoració dels continguts pels usuaris: no l’inclou 
Blocs de biblioteques escolars: sí que inclou. Tot i que no totes les biblioteques 
escolars que integren la xarxa tenen el seu bloc. 
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Formació: hi ha un apartat dedicat a la formació que és la Red Profesional 
BECREA. Aquest apartat està creat amb Moodle i compta amb diferents recursos 
per a les diferents xarxes professionals andaluses de biblioteques escolars. Es 
penjen recursos per a treballar la biblioteca escolar, així com un espai de fòrum. 
Algunes d’aquestes xarxes professionals són d’accés obert i permeten la 
visualització dels continguts sense estar registrat, però no permet fer aportacions, 
altres l’accés és restringit. 
 
 

 
Figura 10. Accés a la formació 

 
 

 
Figura 11. Pàgina de formació de la Red Profesional BECREA 
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Comentaris 
Aquest portal inclou diferents recursos que es gestionen amb diferents gestors de 
continguts segons la categoria dels mateixos. El portal està creat amb Joomla!, 
però hi ha continguts que estan realitzats amb altres plataformes, enllaçats dins 
del mateix portal. Així es pot trobar que la Red Profesional BECREA està 
realitzada amb Moodle, la revista electrònica Libro Abierto està en Wordpress, i 
els recursos digitals estan realitzats amb html i Dreamweaver.  

Utilitzar diferents plataformes per diferents continguts pot ajudar a gestionar els 
recursos de manera més àgil, ja que es poden adaptar a les característiques 
d’aquests continguts, però també pot ser més complicat a l’hora de gestionar-
los, ja que cada plataforma funciona de manera diferent, i s’ha de fer un esforç 
d’aprenentatge. 

 

 

 

4.1.2.2. Bibliotecas escolares de Extremadura 

La Red de Bibliotecas Escolares de Extremadura (REBEX) està formada pels 
centres educatius que voluntàriament han asumit el compromís de desenvolupar 
el proyecte de biblioteca escolar com a recurs imprescindible per a la millora de 
la qualitat educativa. REBEX, que pertany a la Dirección General de Política 
Educativa de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, està 
formada per 153 centres educatius públics.  
 
Amb l’aprovació de la LOE (2006), que provoca un canvi qualitatiu en quant a 
les biblioteques escolars amb l’article 113, la Consejería de Educación de la 
Junta de Extremadura decideix potenciar les biblioteques escolars i l’hàbit lector, 
i posa en marxa el I Plan Marco de Apoyo y Fomento de Bibliotecas Escolares de 
Extremadura38. Aquest pla defineix el model de biblioteca que servirà de 
referència per als centres educatius i impulsarà mesures i accions per a futurs 
desenvolupaments normatius, els requisits mínims i el funcionament de les 
biblioteques escolars. 
 
Una de les iniciatives que es detalla en aquest I Plan Marco es la de promoure la 
xarxa de biblioteques escolars, on l’objectiu principal és la cooperació i la 
comunicació entre els centres educatius. Això suposa una obertura de les 
pràctiques docents més enllà de l’aula o del centre escolar i la biblioteca 
escolar esdevé aquest punt de retrobament. És així doncs, que al 2007, amb 
l’aprovació de la Ordre del 25 d’abril39, s’estableix la creació de la Red de 
Bibliotecas Escolares de Extremadura, on l’objectiu principal és que els centres 
que formin part d’aquesta xarxa han de fer realitat el model de biblioteca 

                                                        
38 Plan marco de apoyo y fomento de las bibliotecas de Extremadura [en línia]. Badajoz: 
Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, 2006  
39 Extremadura. Orden de 25 de abril de 2007 por la que se promueve la Red de Bibliotecas 
Escolares de Extremadura y se regula la incorporación a la misma de los centros educativos 
públicos de enseñanza no universitaria de Extremadura. Diario Oficial de Extremadura,  8 
mayo 2007, núm. 52 
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escolar que proposa el I Plan Marco de Apoyo y Fomento de las Bibliotecas 
Escolares i que defineix la biblioteca escolar com un espai educatiu obert, 
centre de recursos, informació i documentació i educació permanent que 
recolzi els diversos processos d’aprenentatge, fomenti la lectura, la cultura i 
treballi per la disminució de les desigualtats.  
 
PORTAL: Bibliotecas Escolares de Extremadura 
URL: http://bibliotecasescolares.educarex.es 
Aspecte de la pàgina principal 
 
 

 
Figura 12. Pàgina principal de Bibliotecas Escolares de Extremadura 

 
Autoria 
Identificació: Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. 
Pertinença: els continguts que ofereix són pertinents a la temàtica del portal. 
Contingut 
Tema: recursos per a la biblioteca escolar i l’animació a la lectura. 
Objectius: donar cobertura a les necessitats dels bibliotecaris escolars 
extremenyes oferint un lloc web de referència. 
Públic: bibliotecaris escolars, mestres i a totes aquelles persones interessades en 
biblioteques escolars. 
Abast geogràfic: Extremadura 
Tipologia documental: inclou documents de text, imatges, vídeos.  
Actualització: els continguts s’actualitzen periòdicament.  
Accés a text complet: els recursos inclosos es troben de lliure accés. La gran part 
dels arxius es troben en format word i pdf.   
Llengua: castellà 
Data de creació: 2007 
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Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
URL identificativa: part de la url s’identifica amb el contingut del portal i altre per 
l’entitat que el gestiona. Educarex és el portal educatiu de la Junta de 
Extremadura. 
Estructura i navegació: estructura jeràrquica, que facilita la navegació pel lloc 
web. Tant els menús laterals com el superior són fixes i sempre estan visibles de tal 
manera que sempre es pot navegar fàcilment d’un contingut a un altre. El menú 
superior és el que dóna l’accés a tots els continguts, en canvi els laterats dóna 
accés a continguts destacats, l’esquerre amb enllaços externs i el dret amb 
publicacions del propi portal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Menús de navegació laterals i superior 

 
Cercador intern: sí l’inclou. Permet la cerca simple i avançada. 
 

 
 

Figura 14. Cercador 
 

Ajuda: no l’inclou.  
Mapa web: no l’inclou. 
 
Disseny 
Homogeneïtat:  sí que manté el mateix estil a totes les pàgines. Està creada amb 
el gestor de continguts Joomla! 
Tipografia: el cos i el tipus lletra és desigual segons el contingut. Potser el cos de 
la lletra és una mica petit. 
Color: el color és correcte per a la lectura.  
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Serveis 
 
 
Catàleg: inclou un apartat anomenat “Catálogo” però no remet a cap catàleg 
de biblioteca. Pot ser és perquè és necessita entrar com a usuari registrar, ja que 
el portal té accés restringit per alguns continguts. 
 
Accés segons diferents perfils: sí. Hi ha un apartat per identificar-se com a usuari 
al menú dret a la part inferior de la pàgina principal. 
 

 
Figura 15. Registre d’usuari 

 
Novetats: al menú dret es visualitzen les cobertes de les darreres publicacions 
editades per la Consejería de Educación. 
 

 
 

Figura 16. Accés a les novetats 
 

Selecció de recursos digitals: l’apartat “Descargas” del menú superior conté 
totes les publicacions digitals del portal. 

 
Figura 17. Accés a recursos digitals 

 
RSS: sí l’inclou. 
Xarxes socials: no en té. No permet fer recomanacions d’entrades a les xarxes 
socials.  Permet l’enviament de notícies a través correu electrònic. 
Valoració dels continguts pels usuaris: no l’inclou 
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Blocs de biblioteques escolars: sí l’inclou. Es troba al menú dret, al final de la 
pàgina. Remet a una altra pàgina web http://rebex.educarex.es/ 
 

 
 

Figura 18. Accés als blocs 
 

Formació: inclou un apartat al menú de la dreta, però no hi ha accés. Potser és 
només d’accés restringit. 
 
Comentaris  
Portal molt complet de recursos per a la biblioteca escolar. Realitzat amb el 
gestor de continguts Joomla!. Inclou gran quantitat de recursos digitals, 
organitzats segons la tipologia i la temàtica. 
 
L’estructura de navegació per menús és una mica caòtica, ja que conté molts 
menús a diferents llocs de la pàgina web. Potser caldria reestructurar-los una 
mica per fer-los més usables.  
 
El fet de que inclogui un registre al portal dificulta la visibilitat de tots els recursos 
que inclou el portal. L’anàlisi només s’ha fet com a usuari sense registrar. Per 
registrar-se cal un permís. 
 
 
 
 
 
4.1.2.3. Bibliotecas Escolares de Galicia 
 
La Consellería de Educación de la Xunta de Galicia publica la primera 
convocatòria del Plan de mellora de bibliotecas escolares al curs 2006-2007. 
L’objectiu d’aquest pla és incentivar la posada en marxa de projectes 
d’actualització de la biblioteca escolar gallega, arrel de la publicació de la LOE 
(2006), on apareix l’article 113 sobre biblioteques escolars. Aquest primer Pla 
comporta la participació de 40 escoles, les quals reben ajudes per adquirir fons 
documental, formació i assessorament per a tirar endavant la biblioteca escolar. 
Des de llavors, cada curs la Xunta de Galicia convoca aquest pla per anar 
integrant biblioteques escolars, i fins la data d’avui ja compta amb més de 440 
centres que hi participen. 
 
Des dels inicis del Pla es veu la necessitat d’integrar la tecnologia de la 
comunicació i la informació al servei de les biblioteca escolar, com a mitjà de 
comunicació per a fer arribar als mestres propostes, informacions i documents 
que faciliti la tasca de la dinamització i organització de la biblioteca escolar. És 
per aquest motiu que es crea el portal de les Bibliotecas Escolares de Galicia. 
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Aquest espai web, basat en eines 2.0, que actualment aglutina el bloc de 292 
escoles que participen dins del Pla de Mellora de  Biblioteques Escolars, ofereix 
gran quantitat de serveis tant a les biblioteques com als usuaris de les mateixes. 
Les eines 2.0 ofereixen grans possibilitats d’intercanvi de coneixement entre els 
usuaris de les biblioteques o entre els professionals. També permeten transformar i 
complementar altres serveis de la biblioteca, de tal manera que els lectors 
poden ser creadors de continguts. 
 
PORTAL: Bibliotecas Escolares de Galicia 

URL: http://www.edu.xunta.es/biblioteca/blog 
 Aspecte de la pàgina principal 
 

 
 

Figura 19. Pàgina principal Bibliotecas Escolares de Galicia 
 
 
Autoria 

Identificació: Conselleria de Educación de la Xunta de Galicia. 

Pertinença: els continguts que ofereix són pertinents a la temàtica del portal. 
 
 
Contingut 
Tema:  recursos per a la biblioteca escolar, el foment de la lectura i 
l’alfabetització informacional. 

Objectius:  donar cobertura a les necessitats dels bibliotecaris escolars oferint un 
lloc web de referència i de trobada entre les biblioteques escolars gallegues. 

Públic: bibliotecaris escolars, mestres i a totes aquelles persones interessades en 
biblioteques escolars. 
Abast geogràfic: Galícia 
Tipologia documental:  inclou documents de text, imatges i vídeos. 
Actualització: els continguts s’actualitzen periòdicament.  
Accés a text complet: inclou documents a text complet en format pdf. 
Llengua: gallec 
Data de creació: 2006 
Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
URL identificativa: part de la url s’identifica amb el contingut del portal i altre per 
l’entitat que el gestiona. Edu.xunta és el portal educatiu de la Xunta de Galicia. 
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Estructura i navegació: estructura jeràrquica amb menús als dos laterals i un 
menús a la part superior de la pàgina. El menú lateral esquerra només conté 
enllaços externs. El menú lateral dret, en alguns casos es desplega en 
subcategories i remet a continguts propis del lloc web. La navegació és fàcil i 
intuïtiva gràcies a l’estructura amb menús. 

 
Figura 20. Menús laterals i superior 

 
Cercador intern: no l’inclou. 
Ajuda: no l’inclou.  
Mapa web: no l’inclou. 
Disseny 
Homogeneïtat:  sí que manté el mateix estil a totes les pàgines. Està creada amb 
el gestor de continguts Drupal. Només els continguts dels menú superior són d’un 
disseny diferent perquè es tracta dels continguts de l’antiga pàgina web. 
Tipografia: el cos i el tipus lletra és correcte. 
Color: potser el color de les categories dels menús hauria d’estar una mica més 
contrastat amb el fons, per no tenir problemes de lectura.  
Serveis 
Catàleg: inclou un enllaç al catàleg col·lectiu de les biblioteques escolars 
gallegues, anomenat Opac Meiga40 al menú lateral dret. 
 

                   
 

Figura 21. Accés a l’Opac Meiga 
 
 
                                                        
40 Més informació: http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/ 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Accés segons diferents perfils: sí. Hi ha un apartat per identificar-se com a usuari 
al final del menú lateral esquerre. 
 

 
Figura 22. Registre d’usuari 

 
Novetats: no l’inclou. 
 
Selecció de recursos digitals: a la categoria “Guía de recursos” dl menú superior 
es pot trobar documents digitals. 
 

 
 

Figura 23. Accés a recursos electrònics 
 
RSS: sí l’inclou. 
 
Xarxes socials: no en té. No permet fer recomanacions d’entrades a les xarxes 
socials ni enviar notícies a través correu electrònic. 
 
Valoració dels continguts pels usuaris: no l’inclou. 
 
Blocs de biblioteques escolars: sí l’inclou. Es troba al menú de l’esquerra, en dues 
categories diferents: primària i secundària. 
 

 
 

Figura 24. Accés als blocs 
 
Formació: no l’inclou. 
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Comentaris 
Portal molt complet de recursos per a la biblioteca escolar. Realitzat amb el 
gestor de continguts Drupal. Inclou gran quantitat de recursos digitals, 
organitzats segons la tipologia i la temàtica. 
 
Destaca l’enllaç a l’opac del catàleg col·lectiu de les biblioteques escolars 
gallegues, el qual mereix un anàlisi detallat a part degut al seu contingut. 
 
 

4.1.2.4. Bibliotecas escolares de Navarra 

A l’any 1998 s’inicia a Navarra el Programa de Bibliotecas Escolares del 
Departamento de Educación del Govern de Navarra on es difón un model de 
biblioteca escolar que es caracteritza per ser un centre de recursos, organitzat, 
obert a la comunitat educativa, i que recolza l’aprenentatge de totes les àrees 
del currículum, fomenta la lectura i realitza activitats que responen a un projecte 
de millora que forma part del pla de lectura del centre.  

No és fins el curs 2002-2003 que es crea el portal de les Bibliotecas escolares de 
Navarra. Es tracta d’un portal de referència, però no pertany a cap xarxa de 
biblioteques escolars. Es crea per la necessitat d’aplegar en un lloc web tot el 
material que el Servicio de Ordenación  e Innovación Escolar publica per a 
ajudar i assessorar als mestres i professors dels centres escolars per a complir la 
Ley Floral 32/200241, a la qual s’estableix que a tots els centres escolars hi ha 
d’haver una biblioteca escolar com a part integrant de l’ensenyament, oberta a 
professors i alumnes, i dotada amb recursos documentals, espaials i personals 
suficients.  

PORTAL: Bibliotecas Escolares de Navarra 
URL: http://dpto.educacion.navarra.es/bibliotecasescolares   
Aspecte de la pàgina principal 
 

 
Figura 25. Pàgina principal Bibliotecas Escolares de Navarra 

 
 

                                                        
41 Navarra. Ley Floral 32/2002, de 19 d noviembre, por la que se regula el sistema bibliotecario 
de Navarra”. Boletín Oficial de Navarra, 25 de noviembre de 2002, núm. 145   
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Autoria 
Identificació: Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. 
Pertinença: els continguts que ofereix són pertinents a la temàtica de 
biblioteques escolars. 
 
Contingut 
Tema: recursos bibliogràfics per a la biblioteca escolar. 
Objectius: oferir recursos bibliogràfics als mestres per a la gestió de la biblioteca 
escolar.  
Públic: bibliotecaris escolars, mestres i persones interessades en l’àmbit de la 
biblioteca escolar.  
Abast geogràfic: Navarra 
Tipologia documental:  inclou documents de text i imatges. 
Actualització: els continguts es van actualitzant, però no gaire sovint.  
Accés a text complet: tots els documents es troben accés complet en format 
pdf.  
Llengua: castellà i euskera 
Data de creació: 2002-2003 
 
Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
URL identificativa: l’url s’identifica amb el contingut del portal i amb l’entitat que 
el gestiona. 
Estructura i navegació: estructura jeràrquica, a partir del menú principal que es 
troba situat a la part superior del web on només hi ha informació a un nivell per a 
cada categoria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 26. Menú de navegació superior 

 
 
Cercador intern: no l’inclou. 
Ajuda: no l’inclou.  
Mapa web: no l’inclou. 
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Disseny 
Homogeneïtat:  manté el mateix estil a totes les pàgines.  
Tipografia: el tipus lletra i grandària és correcte. 
Color: és correcte. 
 
Serveis 
Catàleg: no inclou l’accés a un catàleg col·lectiu, però sí que remet a les 
biblioteques escolars que tenen el seu catàleg disponible a internet. 
 

 
Figura 27. Accés als catàlegs 

 
 
Accés segons diferents perfils: no l’inclou. 
Novetats: no l’inclou. 
Selecció de recursos digitals: inclou un apartat dedicat als recursos bibliotecaris 
a internet. Tot el portal en sí mateix és una font de recursos bibliogràfics, ja que 
tot els documents que conté són documents per al treball de la biblioteca 
escolar. 
 

 
Figura 28. Accés a recursos digitals 

 
RSS: no l’inclou. 
Xarxes socials: no l’inclou. 
Valoració dels continguts pels usuaris: no l’inclou. 
Blocs de biblioteques escolars: no l’inclou. 
Formació: no l’inclou. 
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Comentaris 
Aquest portal és important en quant a la quantitat de recursos bibliogràfics que 
ofereix. De fet aquest portal es va crear per donar visibilitat a tota la producció 
bibliogràfica que ha realitzat el Govern de Navarra en relació a les biblioteques 
escolars. 
 
Sembla ser que el portal ha quedat una mica obsolet, ja que no es troben noves 
publicacions. No hi ha noves incorporacions. 
 
 

4.1.2.5. Programa de Biblioteca Escolar PuntEdu 

Programa del Departament de d’Ensenyament iniciat al curs 2004-2005 amb 
l’objectiu d’impulsar i consolidar el funcionament  de la biblioteca com a eina 
bàsica i habitual d'aprenentatge i coneixement.   

És un espai de recursos on poder trobar tot tipus d'informació en diferents tipus 
de suport a l'abast de l'alumnat, del professorat i de la comunitat educativa, 
prioritzar el seu ús com a espai d'aprenentatge en el desenvolupament de les 
diferents àrees curriculars, per tal que l'alumnat es formi com a persona 
autònoma, crítica i constructora del seu propi coneixement a través de la cerca, 
la investigació i el treball en diferents fonts d'informació, i promoure l'hàbit lector. 

Dirigit a tots els centres educatius que han estat seleccionats en les diverses 
convocatòries del Programa Biblioteca escolar PuntEdu, un espai de 
coneixement i d'aprenentatge i a la resta de centres educatius que estan 
interessats en impulsar la biblioteca del seu centre. En finalitzar l’any 2010 hi ha 
un total de 957 centres educatius amb biblioteca escolar PuntEdu. 

La concessió del programa implica la dotació dels següents recursos: 

• Equipament informàtic  
• Dotació econòmica de 2.000 euros 
• Accés al programa de gestió de biblioteques ePèrgam 
• Formació específica 
• Materials didàctics 

El programa de biblioteca escolar PuntEdu es coordina amb diferents entitats  
referents en l’àmbit de les biblioteques escolars a nivell català com: 

• Associació de Mestres Rosa Sensat 
• Col·legi de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya  
• Departament de Cultura  
• Diputació de Barcelona 
• Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de 

Barcelona  
• Grup Bibliomèdia dels Moviments de Renovació Pedagògica  
• Institut Municipal d'Educació de Barcelona  
• Representants de Serveis Educatius/Centres de Recursos Pedagògics 
• Seminari de Literatura Infantil i Juvenil de Rosa Sensat  
• Diferents experts en el tema 
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Aquestes entitats donen suport a la formació i a les activitats que es realitzen a 
través del programa PuntEdu. L’objectiu principal d’aquesta coordinació és la 
d’estructurar una xarxa de biblioteques escolars al territori amb implicació dels 
diferents agents, que faciliti el treball col·laboratiu, l’aproximació i l'adequació 
de la biblioteca escolar a les necessitats de cada centre educatiu.  

 

PORTAL: Programa de Biblioteca Escolar PuntEdu 
URL: http://www.xtec.cat/web/projectes/biblioteca 
Aspecte de la pàgina principal 
 

 
Figura 29. Pàgina principal PuntEdu 

 
 

Autoria 
Identificació: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
Pertinença: els continguts que ofereix són pertinents a la temàtica de 
biblioteques escolars. 
 
Contingut 
Tema: recursos per a la biblioteca escolar, el foment de la lectura i 
l’alfabetització informacional. 
Objectius: donar cobertura a les necessitats dels bibliotecaris escolars catalanes 
oferint un lloc web de referència. 
Públic: bibliotecaris escolars, mestres i persones interessades en l’àmbit de la 
biblioteca escolar.  
Abast geogràfic: Catalunya.  
Tipologia documental:  inclou documents de text. 
Actualització:  els continguts s’actualitzen periòdicament.  
Accés a text complet: inclou documents d’accés complet en format pdf. 
Llengua: català. 
Data de creació: 2005. Actualització del portal abril 2012.  
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Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
URL identificativa: l’url no acaba d’identificar el nom del recurs. 
Estructura i navegació: el lloc web es troba dins del portal Xtec. L’estructura 
jeràrquica amb menús laterals. El menú esquerra és estable amb recursos propis 
del lloc web, i el dret desapareix quan s’entra dins dels continguts, que inclou 
enllaços externs. El menú superior permet la navegació als continguts generals 
del web de l’Xtec. La navegació és fàcil i intuïtiva. 

   

 
Figura 30. Menús de navegació laterals i superior 

 
 
Cercador intern: no l’inclou. Inclou només un cercador del lloc web general de 
l’Xtec.   
Ajuda: no l’inclou. 
Mapa web: no l’inclou. 
 
Disseny 
Homogeneïtat:  manté el mateix estil a totes les pàgines. 
Tipografia: el tipus lletra i grandària és correcte. 
Color: és correcte.  
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Serveis 
Catàleg: accés a l’ePèrgam que és el catàleg de les biblioteques escolars 
catalanes. 

 
Figura 31. Accés al catàleg ePèrgam 

 
 

Accés segons diferents perfils: no.  
Novetats: enllaços externs a novetats bibliogràfiques. Apareix a la pàgina 
principal del portal, juntament amb altres notícies d’interès per als bibliotecaris 
escolars.  
 

 
 

Figura 32. Accés a novetats bibliogràfiques 
 
Selecció de recursos digitals: no l’inclou. 
RSS: no l’inclou. 
Xarxes socials: no l’inclou. 
Valoració dels continguts pels usuaris: no l’inclou. 
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Blocs de biblioteques escolars: sí l’inclou un apartat que enllaça amb un altre 
lloc web.  
 

 
 
 

Figura 33. Accés a blocs de biblioteques escolars 
 
Formació: sí l’inclou, l’enllaç es troba al menú lateral esquerre, tot i que e 
contingut al qual s’accedeix és només és informatiu. 
 

 
 

Figura 34. Accés a la formació 
 
Comentaris 
Pàgina web de referència de biblioteques escolars catalanes creada pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Aquesta és la 
nova versió millorada, actualitzada a l’abril del 2012. Conté recursos per al treball 
dels bibliotecaris escolars i nombrosos enllaços externs a altres projectes 
relacionats amb la biblioteca escolar. Només és un recol·lector de recursos, no 
crea recursos propis, només els propis de l’activitat administrativa del programa 
PuntEdu. 
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4.1.2.6. Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

La Fundació Germán Sánchez Ruipérez (FGRS) va ser creada al 1981 per l’editor 
Germán Sánchez Ruipérez. És una entitat privada dedicada a l’activitat 
educativa i cultural, que centra la major part dels seus programes en la difusió i 
extensió  de la cultura del llibre i de la lectura.  

La Fundació treballa a través de projectes d’experimentació que aporten una 
base sòlida per elaborar models de treball innovadors i difondre’ls a través de 
publicacions. L’experiència també s’ha transferit en diversos tipus de cursos, 
seminaris, jornades i congressos dirigits als professionals de les biblioteques o de 
l’educació. 

Entre els seus projectes està el de la promoció i suport als mestres i les 
biblioteques escolars, a través de programes de foment de la lectura i suport a 
les biblioteques escolars. 

La seva activitat es diversifica entre els seus centres especialitzats: 

• CILIJ. Centro Internacional de Libro Infantil y Juvenil42: és la unitat de la 
FGRS especialitzada en literatura infantil i juvenil i promoció de la lectura 
entre el més joves. 
 

• CDS. Centro de Desarrollo Sociocultural43: aquest centre té com a 
objectiu de satisfer i desenvolupar les necessitats i demandes culturals 
dels ciutadans de Peñaranda de Bracamonte, on s’ubica la seu de la 
FGSR. És un centre integral de serveis informatius, formatius i culturals.  
 

• CITA. Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas44: és la unitat de la 
FGRS on es realitza formació en tres àrees: presencial, en línia i tecnologia.  
 

• Casa del Lector. Centro Internacional para la Investigación, el Desarrollo y 
la Innovación de la Lectura45: gran centre cultural on els lectors són els 
protagonistes principals. És un espai on s’experimenta amb la lectura, la 
seva promoció, la formació, els intermediaris...  
 

• DAE. Departamento de Análisis y Estudios46: departament de la FGSR  que 
s’encarrega de la investigació en l’àmbit de la lectura.  

 

 

 

 

 

                                                        
42 Més informació: http://cilij.fundaciongsr.com/ 
43 Més informació: http://cds.fundaciongsr.com/ 
44 Més informació: http://cita.fundaciongsr.com/ 
45 Més informació: http://casalector.fundaciongsr.com/ 
46 Més informació: http://dae.fundaciongsr.com/ 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PORTAL: Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
URL: http://www.fundaciongsr.com 
Aspecte de la pàgina principal 
 

 
 

Figura 35. Accés la pàgina principal de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
 
Autoria 
Identificació: Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
Pertinença: els continguts que ofereix són pertinents a la temàtica de 
biblioteques escolars, tot i que l’abast dels continguts és molt més àmplia ja que 
conté recursos educatius i culturals. 
 
Contingut 
Tema: recursos per a la biblioteca escolar, el foment de la lectura i 
l’alfabetització informacional 
Objectius: donar cobertura a les necessitats de tots els professionals i persones 
interessades en l’àmbit de la lectura i les biblioteques. 
Públic: mestres, bibliotecaris, bibliotecaris escolars i persones especialistes en 
lectura i literatura infantil.  
Abast geogràfic: Espanya.  
Tipologia documental: vídeos i documents de text en format pdf. 
Actualització:  els continguts s’actualitzen periòdicament.  
Accés a text complet: inclou documents d’accés complet en format pdf. 
Llengua: castellà i els continguts principals traduïts a l’anglès. 
Data de creació: desconegut.  
Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
URL identificativa: l’url identifica el nom del recurs. 
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Estructura i navegació: l’estructura del web és jeràrquica, ja que a la part 
superior sempre es mantén les mateixes categories i es desplega en 
subcategories, però també permet la connexió entre els diferents continguts a 
través d’una estructura en xarxa. El fet que s’identifiqui ben clarament el menú 
superior fa que l’usuari no tingui sensació de pèrdua i que sàpiga sempre on 
tornar. També els breadcrumbs ajuden a orientar a l’usuari a quin nivell de la 
pàgina es troba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Menús de navegació 

 
 
Cercador intern: sí que l’inclou a la part superior de la pàgina. 
Ajuda: sí que l’inclou a la part superior de la pàgina. 
 

 
 

Figura 37. Cercador i Ajuda 
 
Mapa web: no l’inclou.  
 
Disseny 
Homogeneïtat:  manté sempre el mateix estil, fins i tots amb els diferents 
projectes, que tenen una url diferent, segueix el mateix estil.  
Tipografia: el tipus lletra i grandària és correcte. 
Color: és correcte. 
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Serveis 
Catàleg: inclou el catàleg del Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil que 
recull, classifica i distribueix en diferents suports, de diversa tipologia i diferents 
llengües documentació especialitzada en el literatura infantil i juvenil, lectura, 
biblioteques escolars. 
 
Accés segons diferents perfils: hi ha un espai per a usuaris registrats localitzat a la 
part inferior de la pàgina. 
 

 
 

Figura 38. Registre d’usuari 
 
 
Novetats: sí, per edats i per temes, dins del “Centro Internacional de Libro Infantil 
y Juvenil”. 
 

 
 

Figura 39. Novetats bibliogràfiques 
 
Selecció de recursos digitals: sí. Han creat la Biblioteca escolar digital47, que és 
un portal que recull material didàctic en línia classificat per cicles educatius i per 
matèries escolars. Dirigit als alumnes, mestres i professors.  
 

                                                        
47 Més informació: http://www.bibliotecaescolardigital.es 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Figura 40. Biblioteca Escolar Digital 

 
RSS: sí que l’inclou al peu de la pàgina. 
Xarxes socials: sí que l’inclou. Presència a Facebook, Twitter, Linkedin, YouTube, 
Google+ i Foursquare. Està ubicat al peu de la pàgina. 
 

 
Figura 41. Accés a les xarxes social i RSS 

 
Valoració dels continguts pels usuaris: es poden comentar però no es poden 
valorar. 
 
Blocs de biblioteques escolars: no l’inclou. 
 
Formació: dins del CITA(Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas) hi ha 
un apartat dedicat a la formació, on s’oferten tant cursos en línia com 
presencial. Per a la realització dels cursos en línia el CITA dóna accés a un 
campus virtual. 
 

 
Figura 42. Formació CITA 

 
Comentaris 
Aquest és el portal més complet de tots els analitzats fins al moment. Inclou tota 
l’activitat que es realitza a la FGSR a través de tots els seus centres, especialitzats 
segons la temàtica. És un portal que no només inclou informació sobre 
biblioteques escolars i literatura infantil i juvenil, sinó que amplia la seva oferta de 
recursos a l’àmbit de la lectura i la cultura en general. També ofereix altres 
serveis que fan que sigui un bon referent, com la formació i l’accés al centre de 
documentació. Cal destacar també tots els projectes d’innovacions entorn a la 
lectura que es realitzen i que fan visibles a través del portal, com el de la 
Biblioteca Escolar Digital o el LecturaLab48. 
 

                                                        
48 Més informació: http://www.lecturalab.org/ 
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4.1.3. Portals internacionals 

4.1.3.1. Rede de Bibliotecas Escolares de Portugal 

La Rede de Bibliotecas Escolars de Portugal és un programa promogut pels 
Ministeris d’Educació i Cultura del govern de Portugal iniciat al 1996. L’objectiu és 
desenvolupar les biblioteques a les escoles de tots els nivells educatius de 
Portugal, proporcionant els recursos necessaris per la lectura, accés, ús i 
producció d’informació en suport analògic i digital. 

Coordinat pel Gabinete da Rede Bibliotecas Escolares (RBE) el programa 
combina la seva acció amb el Ministeri d’Educació, les direccions regionals 
d’educació, ajuntaments, biblioteques municipals i altres institucions (universitats, 
centres de formació, fundacions i associacions nacionals i internacionals). 

 

PORTAL: RBE. Rede de Bibliotecas Escolares 
URL: http://www.rbe.min-edu.pt 
Aspecte de la pàgina principal 
 

   

 

 

  

 
Figura 43. Diferents pantalles de la pàgina d’inici de la Rede Bibliotecas Escolares de Portugal 

 
La imatge que ocupa la part central de la pàgina principal es composa e sis 
imatges diferents, que destaquen els temes d’actualitat  
 

Autoria 
Identificació: Ministeri d’Educació i Ciència del Govern de Portugal. 
Pertinença: els continguts que ofereix són pertinents a la temàtica de 
biblioteques escolars. 
Contingut 
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Tema: recursos per la biblioteca escolar a Portugal. 
Objectius: desenvolupar les biblioteques a les escoles públiques a tots els nivells 
educatius, dotant-les de recursos necessaris de lectura, accés i informació. 
Públic: bibliotecaris escolars, mestres i persones interessades en l’àmbit de la 
biblioteca escolar.  
Abast geogràfic: Portugal.   
Tipologia documental:  inclou documents de text en pdf. 
Actualització:  s’actualitza periòdicament. 
Accés a text complet: inclou recursos per al treball professional dels bibliotecaris 
escolars a text complet en format pdf. Documents creats per la pròpia Rede. 
Llengua: portuguès. Alguns continguts estan traduïts a l’anglès. 
Data de creació: 1996 
 
Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
URL identificativa: l’url s’identifica amb el contingut del portal i amb l’entitat que 
el gestiona. 
Estructura i navegació:  estructura jeràrquica. Amb dos menús de navegació, un 
lateral esquerre i un superior. El menú lateral es divideix en subcategories, en 
canvi el superior dóna accés directe als continguts.  La navegació és senzilla 
degut a l’estructura. Inclou un mapa del web que ajuda a l’usuari a orientar-se 
dins del portal. 

 

 
Figura 44. Pàgina d’accés als contiguts de la Rede Bibliotecas Escolares de Portugal 

 
Cercador intern: no l’inclou. 
Ajuda: sí que l’inclou al menú superior. 
Mapa web: sí que l’inclou. 
 

 
 

Figura 45. Mapa i Ajuda 
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Disseny 
Homogeneïtat:  manté el mateix estil a tot el portal. 
Tipografia: és correcte. 
Color: potser hi ha poc contrast entre els títols dels menús superiors. La resta és 
correcte.  
 
Serveis 
Catàleg: inclou diferents catàlegs, com el catàleg col·lectiu de totes les 
biblioteques escolars de Portugal, així com el catàleg col·lectiu de les 
biblioteques escolars de cada una de les regions portugueses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    accés al catàleg col·lectiu general 
 
 
 
                                         accés als catàlegs col·lectius de les regions 
 
 

 
Figura 46. Accés als catàlegs 

 
Accés segons diferents perfils: no l’inclou. 
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Novetats: sí l’inclou, amb la publicació Ler, é para já, però no es localitza 
fàcilment dins del web, s’ha de realitzar la cerca al cercadors intern de 
continguts. 
 

 
 

Figura 47. Cerca de novetats Ler, é para já 
 
 
Selecció de recursos digitals:  inclou l’accés recursos digitals a través d’un gestor 
d’enllaços de Diigo. 
 

 
 

Figura 48. Selecció de recursos digitals a través de la plataforma Diigo 
 

RSS: sí que l’inclou als recursos inclosos a l’apartat “Conteúdos”. 
 

Xarxes socials: amb presència a Facebook, Twitter, així com l’enllaç al bloc de la 
Rede. L’accés es troba disponible a totes les pàgines del portal a la part inferior 
de les pàgines. Els recursos inclosos a l’apartat “Conteúdos” es poden compartir 
també a Facebook i Twitter. 
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Figura 49. Presència a les xarxes socials i RSS 
 
 

 

 
 

Figura 50. Compartir recursos a les xarxes socials 
 
Valoració dels continguts pels usuaris: no l’inclou. Es poden compartir a través 
de les xarxes socials els continguts inclosos a “Conteúdos”, la resta de continguts 
del portal no es pot ni valorar ni compartir. 
 
Blocs de biblioteques escolars: conté un bloc49 propi de la Rede però no de les 
biblioteques escolars. Sí que inclou un directori on recull l’adreça web del bloc 
de la biblioteca escolar, si és que en té, però no hi ha un apartat específic de 
blocs de biblioteques escolars. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
49 Més informació: http://blogue.rbe.min-edu.pt/ 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Figura 51. Pàgina principal del Bloc de la Rede de Bibliotecas Escolares 
 
Formació: sí que l’inclou. Hi ha un apartat dedicat a la formació on dóna 
informació de tots els cursos que ofereix la Rede. Dins d’aquest apartat dóna 
accés a una plataforma externa per a la formació en línia.  
 
 

 
 

Figura 52. Accés a formació 
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Comentaris 
Un altre bon exemple de referència per a la creació d’un portal per biblioteques 
escolars. Inclou tot el programa, amb documentació per a la implementació de 
la biblioteca a l’escola, amb l’accés a diferents catàlegs col·lectius, tant a nivell 
regional com estatal, de les biblioteques escolars, i un apartat dedicat a la 
formació. Potser queda una mica més fluix el tema dels recursos per a les 
escoles, tant de literatura infantil com d’alfabetització informacional.  
 
És un bon exemple de les possibilitats que pot oferir la feina del treball en xarxa i 
en col·laboració, que queda plasmat amb els catàlegs col·lectius. 
 
 
 

4.1.3.2. Scuola in Biblioteca  

El projecte Scuola in Biblioteca forma part de les accions conjuntes de la 
Secretaria d’Educació Pública, de la Universitat i Investigació i de la Innovació 
Tecnològica, en col·laboració amb el Institut Central per al Catàleg Col·lectiu 
(ICCU) del Ministeri de Patrimoni i Cultura, per integrar les biblioteques escolars al 
Servei Nacional de Biblioteques, una xarxa de cooperació, gestionat per la UCCI. 
Un dels objectius és la creació i gestió d’una catàleg col·lectiu nacional de 
biblioteques italianes, amb institucions públiques i privades, així com la difusió de 
la investigació entorn a les biblioteques escolars, i convertir-se un punt de suport 
per a les mateixes. 

Aquest projecte és continuació del Programma per la Promozione e lo Sviluppo 
delle Biblioteche Scolastiche 1999-2000. L’objectiu principal d’aquest programa 
era la creació d’un sistema de biblioteques escolars integrat dins d’una xarxa.  

PORTAL: Scuola in Biblioteca  
URL: http://www.biblioscuole.it/public 
Aspecte de la pàgina principal 

 
 

Figura 53. Pàgina principal de Scuola in Biblioteca 
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Autoria 
Identificació: Ministeri d’Educació del Govern Italià. 
Pertinença: els continguts que ofereix són pertinents a la temàtica de 
biblioteques escolars. 
Contingut 
Tema: recursos professionals per als bibliotecaris escolars.  
Objectius: promoure el treball en xarxa dels bibliotecaris escolars i la investigació 
entorn a la biblioteca escolar. 
Públic: bibliotecaris escolars, mestres i persones interessades en l’àmbit de la 
biblioteca escolar.  
Abast geogràfic: Itàlia. 
Tipologia documental:  inclou documents de text, presentacions, arxius 
comprimits. 
Actualització: no hi ha una actualització constant.  
Accés a text complet: inclou un repositori gestionat amb Dspace que inclou 
documentació relacionada amb biblioteques escolars a text complet. 
Llengua: italià 
Data de creació:  2004 
 
Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
URL identificativa: l’url s’identifica amb el contingut del portal i amb l’entitat que 
el gestiona.  
Estructura i navegació: estructura jeràrquica a través dels menús lateral esquerre 
i superior. El superior no inclou subcategories, en canvi el lateral sí. La navegació 
és senzilla gràcies a aquests menús. Inclou un menú central que dóna accés 
directe als continguts més importants. D’altra banda hi ha molts continguts que 
són d’accés restringit i no es pot accedir a ells si no és amb identificació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Menús de navegació  
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Cercador intern: sí que l’inclou, però no recupera bé la informació. 
Ajuda: inclou una faq amb ajudes tècniques. 
 

 
 

Figura 55. Ajuda i cercador 
 

Mapa web: sí l’inclou, a la part inferior de la pàgina. 
 

 
 

Figura 56. Mapa  
 

Disseny 
Homogeneïtat:  és manté el mateix estil a totes les pàgines del portal. 
Tipografia: és correcte.  
Color: és correcte, hi ha suficient contrast per a les persones amb baixa visió. 
 
Serveis 
Catàleg: inclou un catàleg col·lectiu de biblioteques escolars italianes anomenat 
Metaopac scolastico50. 
 

 
 

Figura 57. Accés des del menú central 
 
Accés segons diferents perfils:  sí, hi ha continguts d’accés restringit als quals 
només poden accedir els usuaris que tenen els permisos corresponents. 
 

 
 

Figura 58. Accés als continguts com a usuari registrat 
 
Novetats: no l’inclou. 
Selecció de recursos digitals: no l’inclou.  

                                                        
50 Més informació: http://azalai.cilea.it/bns/ 
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RSS: no l’inclou. 
Xarxes socials: no l’inclou. 
Valoració dels continguts pels usuaris: no l’inclou. 
Blocs de biblioteques escolars: no l’inclou. 
Formació: hi ha un apartat de formació, però només poden accedir els usuaris 
registrats. 
 
 

 
 

Figura 59. Formació, accés des del menú central 
 
 
Comentaris 
Aquest portal té com a destacable el fet que inclogui un repositori amb Dspace 
amb tots els documents d’investigació relacionats amb la biblioteca escolar de 
lliure accés. De tots els analitzats no s’havia trobat encara cap d’ells amb 
aquesta possibilitat. 
 
D’altra banda també es destacable la integració d’un catàleg col·lectiu de 
biblioteques escolars, així com l’apartat dedicat a la formació, tot i que aquest 
últim no s’hagi pogut consultar degut a l’accés restringit. 
 
 

 

4.1.3.3. American Association of Schools Librarians (AASL)  

L’American Association of Schools Librarian (AASL) és una divisió de l’American 
Library Association creada al 1951. L’AASL té la missió de promoure l’excel·lència 
i desenvolupar la biblioteca escolars als Estats Units, a través de la implantació 
de normes i directrius, donant a conèixer bones pràctiques per a la millora de la 
pràctica a les escoles i construint una comunitat que ajudi a establir lligams i 
coneixements entorn a la biblioteca escolar.   

L’ASSL treballa per a que la biblioteca escolar es reconegui com a un element 
clau dins el sistema educatiu americà, que participa en el procés de 
l’ensenyament, que connecta els estudis amb idees i informació i que prepara a 
l’estudiant per a l’aprenentatge permanent, la presa de decisions, el gust per la 
lectura i l’ús de les tecnologies de la informació. 
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Aquest portal és una mica diferent dels analitzats fins al moment, ja que es tracta 
d’una xarxa professional de bibliotecaris escolars exclusivament. Cal incloure  
alguna referència del treball que s’està fent als Estats Units, ja que són un referent 
en l’àmbit bibliotecari internacional, i on és reconeguda la figura del bibliotecari 
escolar. 

 

PORTAL: American Association of Schools Librarians 
URL: http://www.ala.org/aasl 
Aspecte de la pàgina principal 
 

 
 

Figura 60. Accés a la pàgina principal de l’ASSL 
 

Autoria 
Identificació: American Association of Schools Librarians 
Pertinença: els continguts que ofereix són pertinents a la temàtica de 
biblioteques escolars. 
Contingut 
Tema: recursos professionals per a la biblioteca escolar. 
Objectius: oferir un espai de trobada de bibliotecaris escolars dels Estats Units, a 
través del qual es redactin normes i directrius per al bon funcionament de la 
biblioteca a l’escola. 
Públic: bibliotecaris escolars.  
Abast geogràfic: Estats Units 
Tipologia documental:  inclou directrius i normes, així com publicacions de 
l’associació com publicacions en sèrie. 
Actualització:  els continguts s’actualitzen periòdicament. 
Accés a text complet: accés a text complet a normatives i directrius.   
Llengua: anglès. 
Data de creació: 1997. 
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Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
URL identificativa: l’url s’identifica amb el contingut del portal i amb l’entitat que 
el gestiona. 
Estructura i navegació:  estructura de navegació jeràrquica i en xarxa. Inclou 
diversos menús, dos laterals (un a cada costat) i dos superiors. També inclou un 
altre menú a la capçalera del portal que dóna accés als continguts del lloc web 
general de la American Library Associaction (ALA) de la qual depèn l’AASL.  

El menú de la part esquerra és estàtic, no varia i es desplega en subcatogories, 
els continguts als que dóna accés són documents professionals sobre 
biblioteques escolars. La part inferior d’aquest menú està dedicada a l’accés a 
les xarxes socials.  

 
 

                                                                                                                                                                
Figura 61. Menús de navegació  

 
El menú superior esquerra també es desplega en subcategories i es manté 
durant tota la navegació dels continguts dins del portal, els continguts són 
relacionats amb els serveis que ofereix l’AASL. El menú superior dret no conté 
subcategories, és estable i és d’informació general de l’AASL.  
 
El menú de la part lateral dreta és variable, conté les notícies i documents més 
destacats. 
 
A la part inferior de la pàgina principal es troba l’ajuda i el mapa del web, així 
com les dades fiscal de l’AASL. 
 
Cercador intern: sí que l’inclou, a la part superior del portal.  
Ajuda: sí que l’inclou, a la part inferior del portal. 

Menu x 
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Mapa web: sí que l’inclou, a la part inferior del portal. 
Disseny 
Homogeneïtat:  sí, és manté el mateix estil en tots els continguts, excepte quan 
dóna accés a seleccions de recursos externs. 
Tipografia: correcte.  
Color: correcte. 
Serveis 
Catàleg: no l’inclou. 
Accés segons diferents perfils: no. Tot i ser una associació professional no hi ha 
accessos restringits a continguts. 
Novetats: no l’inclou.  
Selecció de recursos digitals: sí, inclou un apartat de recursos per als bibliotecaris 
escolars, anomenat “Essential Links”. 
 

 
 

Figura 62. Seleccció de recursos digitals 
 

RSS: no l’inclou. 
Xarxes socials: el portal té presència a diferents xarxes socials, com Facebook, 
Twitter, Linkedin, entre altres. Es localitza al menús esquerre a la part inferior i a 
totes les pàgines. 
 

 
 

Figura 63. Xarxes socials on compartir recursos 
 

Valoració dels continguts pels usuaris: els usuaris no poden valorar els continguts.  
 
Blocs de biblioteques escolars: no l’inclou. 
 
Formació: sí que l’inclou. Els cursos es realitzen a través de la plataforma Moodle, 
a l’apartat “ASSL e-Academy”. 
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Figura 64. Formació 
 

 
Comentaris 
Pàgina web de referència dels bibliotecaris escolars americans, amb gran 
quantitat de recursos per al dia a dia de la biblioteca escolar. Només inclou 
recursos tècnics, no inclou recursos relacionats amb l’animació a  la lectura amb 
activitats i recomanacions de contes, ni tampoc recursos per a l’alfabetització 
informacional. 
 
Tot i aquestes mancances és un recurs a tenir en compte com a referent, de 
com s’estructuren els continguts i quines són les possibilitats per donar visibilitat a 
tots els documents professionals elaborats per a la biblioteca escolar.  
 

 

4.1.3.4. Bibliotecas Escolares / CRA. Centro de Recuros para el Aprendizaje  

Aquest projecte té els seus inicis a l’any 1994, on a partir del nou sistema 
curricular implantat a Xile s’estableix a través del Programa MECE Media la 
implantació de les biblioteques escolars per l’educació secundària a Xile. Amb 
aquest programa es creen o actualitzen una biblioteca a cada un dels centres 
educatius públics dels país i es promou la seva transformació progressiva, des de 
biblioteques escolars senzilles fins a les mes complexes, fins a arribar a ser Centres 
de Recursos per a l’Aprenentatge (CRAI), amb la finalitat de donar servei 
educatius i culturals més enllà de la comunitat escolar. L’any 2009 aquest 
programa arriba a 8.255 centres de tot el país. 
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PORTAL: Bibliotecas Escolares / CRA  
URL: http://www.bibliotecas-cra.cl 
Aspecte de la pàgina principal 
 

 
 

Figura 65. Accés a la pàgina principal de Bibliotecas Escolares / CRAI 
 

Autoria 
Identificació: Ministerio de Educación de Xile.  
Pertinença: els continguts que ofereix són pertinents a la temàtica de 
biblioteques escolars. 
Contingut 
Tema: recursos per a la biblioteca escolar, tant de literatura infantil i juvenil, com 
de gestió de biblioteques escolars.  
Objectius: donar accés a tot tipus de recursos que necessiti la biblioteca escolar, 
com a Centre de Recursos per a l’Aprenentatge (CRA). 
Públic: bibliotecaris escolars, mestres i persones interessades en l’àmbit de la 
biblioteca escolar.  
Abast geogràfic: Xile. 
Tipologia documental:  inclou documents per al treball professional de les 
biblioteques escolars, així com recomanacions de llibres infantils i juvenils. També 
inclou una galeria fotogràfica de biblioteques escolars xilenes.  
Actualització:  s’actualitza periòdicament. 
Accés a text complet: inclou l’accés complet seleccions bibliogràfiques i a 
materials professionals per als bibliotecaris escolars en format pdf.   
Llengua: espanyol. 
Data de creació: 1994. 
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Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
URL identificativa: l’url s’identifica amb el contingut del portal i amb l’entitat que 
el gestiona. 
Estructura i navegació: estructura jeràrquica, amb un menú principal que es 
troba a la part superior del portal, on s’inclou els grans apartats on s’integren tots 
els continguts, aquest menú és estable durant tota la navegació dins del portal. 
A la pàgina principal també apareix un menú lateral dret, on es mostren els 
continguts més destacats del portal. Aquest menú només a pareix a la pàgina 
principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66. Menús de navegació de la pàgina principal 

 

 

Figura 67. Menús de navegació a un segon nivell 
 

Els continguts del menú superior es despleguen en subcategories, però aquestes 
apareixen com a menú lateral dret. 
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Cercador intern: sí que l’inclou. Es localitza a a la part superior dreta. 
 

 
 

Figura 68. Cercador intern 
 
Ajuda: inclou un apartat de preguntes freqüents a la part inferior i al menú de 
navegació principal. 
 

 
 

Figura 69. Ajuda 
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Mapa web: sí que l’inclou, a la part superior dreta. 
 

 
 

Figura 70. Mapa web 
 
Disseny 
Homogeneïtat:  manté el mateix estil a totes les pàgines. 
Tipografia: correcta. 
Color: correcte. 
Serveis 
Catàleg: no l’inclou. Hi ha un apartat anomenat “Catálogos” però són 
documents en pdf o excels amb documents recomanats per la biblioteca 
escolar, no és un catàleg de biblioteques.  
Accés segons diferents perfils: a la “RedCRA” només es pot accedir com a usuari 
registrat.  
 

 
 

Figura 71. Accés al registre de la RedCRA 
 

Novetats: sí que l’inclou novetats de literatura infantil i juvenil classificats per 
edats. 
 

 
 

Figura 72. Novetats 
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Selecció de recursos digitals: no l’inclou.  
RSS: no l’inclou. 
Xarxes socials: no l’inclou.  
Valoració dels continguts pels usuaris: no l’inclou. 
Blocs de biblioteques escolars: no l’inclou. Només dóna accés al Bloc del CRAI. 
Formació: no hi ha un apartat de formació.  
 
Comentaris 
Portal amb molts recursos d’accés complet en format pdf que poden ser útils per 
al dia a dia dels bibliotecaris escolars. És un portal de referència de biblioteques 
escolars dins de l’àmbit llatinoamericà.  
 
 
 
 
4.1.4. Conclusions  
 
Després d’analitzar les diferents característiques de cada un dels deu portals de 
referència les dades que s’extreuen són les següents: 
 
4.1.4.1. Contingut 
 
a) Recursos per a la gestió i organització de la biblioteca escolar 
 
Tots els llocs web analitzats recullen recursos pel treball de gestió i organització 
de les biblioteques escolars, com guies i manuals. Un clar exemple de pàgina 
web que recull aquest tipus d’informació és el les biblioteques escolars de 
Navarra o el portal de l’American Association of School Librarians. Aquests 
portals es dediquen gairebé exclusivament a oferir aquest tipus de recursos, 
com: 
 

• Normatives i directrius 
• Funcions de la biblioteca escolar 
• Espai i equipament 
• Tasques tècniques  
• Biblioteca escolar i biblioteca pública 
• Informes i estudis sobre les biblioteques escolars 

 
 
b) Recursos per al foment de la lectura 
 
Altres portals combinen els recursos d’organització i gestió d ela biblioteca 
escolar amb documents relacionats amb el foment de la lectura. Cal recordar 
que un dels aspectes que remarca la nova llei d’educació, tan catalana com 
espanyola (LOE i LEC) és el fet de que les biblioteques escolars han de fomentar 
la lectura. Per aquest motiu, sobretot els portals lligats als departaments 
d’educació de cada província, i per tant lligats també al Pla de Lectura de 
Centre (PLEC), han de contenir recursos al foment de la lectura. Aquests són una 
mica més complicats d’elaborar, ja que no estan sotmesos a cap normativa i 
n’hi ha de molts tipus. És per aquest motiu que molts portals opten per la opció 
de donar accés a bloc de biblioteques escolars, on exposen les activitats que 
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realitzen entorn a la lectura, com és el cas del portal del Programa de 
biblioteques escolars PuntEdu o el de Galícia que recull un directori de bloc de 
biblioteques escolars. D’altra banda alguns d’aquests recursos també fan 
enllaços a recursos exclusivament de literatura infantil i juvenil per a la 
recomanació de llibres. En definitiva els recursos que es troben sobre animació a 
la lectura generalment són: 
 

• Pla de Lectura de Centre (PLEC) 
• Guies de lectura  
• Seleccions bibliogràfiques  
• Activitats a través dels blocs de biblioteques escolars 
• Recomanacions de llibres a través de portals externs 

 
 
 
c) Recursos per a la competència informacional 
 
La competència informacional també és un dels elements clau que inclou la LOE 
i la LEC, on diu, que les biblioteques són un entorn d'aprenentatge que s'integra 
en els recursos del centre per a l'ensenyament i l'aprenentatge de les diverses 
àrees curriculars i per a que els alumnes puguin formar-se en l’ús crític de les 
mateixes.  
Tot i aquest punt, no tots els portals analitzats integren material referent a 
l’alfabetització informacional, en tot cas es troba algun recurs integrat dins 
d’altres recursos i per tant no es troben fàcilment als llocs web. Els recursos 
trobats d’aquest tipus són: 

• Manuals 
• Activitats 

d) Recursos per mestres 

Als portals analitzats no hi ha continguts específicament per mestres, és a dir que 
no inclouen recursos didàctics per a que els mestres puguin treballar altres àrees 
curriculars. Aquest és un punt a favor que pot tenir aquest projecte, ja que la 
Biblioteca Rosa Sensat pot donar accés a aquest tipus de material a través del 
seu catàleg, que bona part es composa de material didàctic per als mestres. En 
alguns casos del portals analitzats sí que inclouen algun catàleg de biblioteques 
escolars, però aquests només compta amb documents relacionats amb la 
literatura infantil i juvenil. 

4.1.4.2.  Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
 
Gairebé tots els portals analitzats tenen una estructura jeràrquica de menús, tot i 
que els més complexos, els que contenen més informació, també estructuren en 
xarxa. Majoritàriament tenen varis menús, un de superior i un o dos laterals, que 
faciliten la navegació pel lloc web. Cada un dels menús remet a uns continguts 
concrets, segons la tipologia, i són estables generalment.  

En quant als elements que ajuden a la navegació del lloc web generalment es 
troben els següents: 
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• Cercador intern 
• Mapa web 
• Ajuda 
• Breadcrumbs    

 

4.1.4.3. Serveis 
 
Aquest potser és el punt més variable de tots els analitzats, ja que varia segons el 
tipus de contingut del portal. També cal destacar que alguns portals limiten 
l’accés al continguts als quals només es pot accedir com a usuari registrat. Els 
serveis analitzats han estat: 
 
a) Catàleg  
Com s’ha comentat anteriorment els portals que inclouen catàlegs són els propis 
de les biblioteques escolars, i per tant només inclouen material que hi pot haver-
hi a la biblioteca escolar, com llibres de literatura infantil i juvenil i de 
coneixements. Generalment no inclouen recursos didàctics per mestres. Cal 
afegir que normalment són catàlegs col·lectius de biblioteques escolars. 
 
b) Formació 
És un dels serveis i recursos que hauria de contemplar un portal de referència per 
les biblioteques escolars. Alguns dels llocs web analitzats només inclouen una 
llista dels cursos que oferten i res més, com és el cas de les biblioteques escolars 
d’Extremadura, però en altres casos, a més d’incloure una llista dels cursos que 
ofereix el portal, també dóna accés a la plataforma en línia, generalment en 
Moodle, a través de la qual s’accedeix al curs a través d’un nom d’usuari i 
contrasenya. 
 
Cal afegir que en alguns casos, també inclou informació de jornades, grups de 
treball i altres cursos sobre biblioteques escolars, com és el cas de l’American 
Association of Schools Librarians. 
 
c) Novetats bibliogràfiques 
Aquest punt, com s’ha comentat als recursos per al foment de la lectura, no tots 
els inclouen. Generalment es tracta o bé d’un enllaç extern a una publicació o 
bé a un portal web. En aquest cas, el projecte pot donar un valor afegit a las 
resta del portals perquè la Biblioteca Rosa Sensat elabora periòdicament guies 
de novetats bibliogràfiques, tant per recursos didàctics per mestres com per 
llibres infantils i juvenils. 
 
e) Recursos digitals 
Tots els portals analitzats en una mesura o una altra contenen recullen recursos 
digitals, però pot ser l’exemple a seguir en aquest cas és el que conté la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez amb la seva Biblioteca Escolar Digital que 
recull material didàctic en línia per a mestres, alumnes i pares, classificat per 
cicles educatius. 
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f) RSS 
No tots els portals inclouen aquesta opció per mantenir al dia als seus usuaris, 
només el contemplen aquells llocs webs que inclouen aquest element per 
defecte en el gestor de continguts, com és el cas del Joomla!.  
 
g)  Xarxes socials 
Només en alguns casos els portals també tenen presència a les xarxes socials. Les 
més habituals són Twitter i Facebook. 
 
h) Blocs 
Alguns dels portals donen accés a reculls de blocs de biblioteques escolars. 
Aquest element pot ser molt interessant ja que d’aquesta manera es dóna més 
visibilitat a les activitats que publiquen les biblioteques als seus blocs i alimenten 
de continguts al portal, com és el cas de les biblioteques escolars gallegues o les 
catalanes. De totes maneres caldria una eina que permetés a través d’una sola 
cerca la recuperació de continguts per un determinat tema.  
 
Per finalitzar també cal afegir que alguns dels portals també tenen el seu propi 
bloc, a través del qual informen de notícies d’actualitat sobre l’àmbit de les 
biblioteques escolars, com és el cas de la American Association of School 
Librarians. 
 
 
 
4.1.5. Recomanacions 
 
Una vegada analitzats els diferents portals de referència i extret les conclusions, 
finalitza aquest apartat amb una sèrie de recomanacions extretes de l’anàlisi de 
les dades, que serviran per a la posterior definició del portal.  
 
4.1.5.1. Contingut 
 
S’ha de definir molt bé la temàtica, els objectius i l’abast del contingut del lloc 
web, així com a quin públic va dirigit. És recomanable complementar la 
informació obtinguda de l’anàlisi dels portals de referència amb entrevistes a 
bibliotecaris escolars, que és el grup de persones al qual va dirigit el portal. A 
partir de les dades obtingudes de les entrevistes i l’estudi dels portals s’elabora els 
continguts que ha contenir el lloc web. 
 
Aquests continguts han d’estar interrelacionats i vinculats, mantenint una 
coherència informativa, comunicacional i organitzativa.  
 
4.1.5.2. Navegació, usabilitat i recuperació de la informació 
 
L’estructura d’un lloc web pot ser molt diversa, però és recomanable establir una 
jerarquia de pàgines el més natural i senzilla possible. Els usuaris han de poder 
trobar la informació que busquen en no més de tres clics. Per poder-ho 
aconseguir s’ha de facilitar a l’usuari la navegació pel lloc web, estructurant els 
continguts amb menús de navegació. 
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S’ha de crear un mapa web que mostri tota l’estructura del lloc web, així com la 
jerarquia dels continguts. És recomanable també incloure breadcrumbs a les 
pàgines internes del lloc web, ja que dóna informació a l’usuari a quina part del 
web està ubicat. S’ha de tenir cura amb el cercador, ja que els resultats han de 
ser rellevants. 
 
És recomanable incloure un cercador intern, sobretot si el lloc web conté molts 
recursos. El millor lloc per ubicar-lo és a la part superior dreta del web 
Gairebé tots els portals analitzats tenen una estructura jeràrquica de menús, tot i 
que els més complexos, els que contenen més informació, també estructuren en 
xarxa. Majoritàriament tenen varis menús, un de superior i un o dos laterals, que 
faciliten la navegació pel lloc web. Cada un dels menús remet a uns continguts 
concrets, segons la tipologia, i són estables generalment.  

 
4.1.5.3. Disseny 
 
El dissenya ha de ser homogeni i ha de mantenir una coherència i estil comú a 
totes les pàgines, que proporcioni consistència visual a tot el lloc web. És 
recomanable elaborar una guia d’estil per que serveixi de document de 
referència. 
 
Un altre dels aspectes a tenir en compte en el disseny del web és l’accessibilitat. 
És recomanable que hi ha hagi contrast suficient entre el text i el fons per a no 
dificultar la lectura per a les persones amb dificultats de visió. En quant a les 
imatges també és recomanable tenir cura de la resolució i la grandària, així com 
de l’etiquetatge de cadascuna d’aquestes. 
 
 
4.1.5.4. Serveis 
 
És recomanable que el portal inclogui els següents serveis com a mínim: 
 
• Catàleg 
• Formació 
• Novetats bibliogràfiques 
• Recursos digitals 
• RSS 
• Accés a xarxes socials 
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4.2. Anàlisi de webopacs  
 
Un dels apartats importants del projecte també és la definició d’un catàleg per a 
les biblioteques escolars, es realitza l’anàlisi de webs opac que poden ser 
competència directa del directe del projecte. L’abast del projecte és 
Catalunya, per tant cal analitzar quins són els catàlegs de Catalunya que 
ofereixen recursos per mestres i per la biblioteca escolar a nivell català i per així 
poder oferir un millor i competitiu catàleg de recursos per les escoles i les 
biblioteques escolars. Per tant s’analitzen els catàlegs següents: 

• ePèrgam del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

• Xarxa de Biblioteques Escolars de l’Institut Municipal d’Educació de 
l’Ajuntament de Barcelona 
 

• Merlí. Catàleg de recursos educatius del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. 

 

4.2.1. Indicadors 

Per a poder valorar cada un dels aspectes d’aquests catàlegs l’anàlisi es realitza 
a partir d’uns indicadors, extrets de l’article publicat per Alvite Díez i Rodrígues 
Bravo (2002)51 i adaptats als catàlegs de recursos per a biblioteques escolars.  

Hi ha un total de 28 indicadors integrats  en els següents 6 paràmetres: 

1.      Pàgina d’entrada al webopac 
• Accés a catàlegs diferents 
• Integració amb altres serveis de la biblioteca 
• Registres d’usuari   
• Bústia de suggeriments  

 
 

2.      Sistema de cerca 
• Tipus de cerca  
• Recerca per paraules clau 
• Ús d’operadors  
• Navegació per índexs  
• Possibilitat de limitar l’estratègia de recerca  
• Possibilitat d’iniciar una nova recerca en qualsevol punt  
• Nivell d’hipertextualitat  

 
3.      Pàgina de resultats 

• Informació del nombre d’ítems recuperats  
• Possibilitat de modificar l’ordenació dels resultats  
• Formats dels registres 

                                                        
51 Alvite Díez, M. Luisa; Rodríguez Bravo, Blanca. Les interfícies web dels OPAC en les 
biblioteques universitàries espanyoles. Ítem. 2002, núm. 31, p. 77-92 
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4.      Gestió dels continguts 

• Consulta a diferents catàlegs conjuntament  
• Visualització d’imatges associades  
• Resums o ressenyes bibliogràfiques 
• Enllaços a documents externs  
• Exportació de registres bibliogràfics 

 
5.     Disseny 

• Facilitat de lectura del text  
• Visualització de l’estratègia de recerca  
• Es ressalten els elements ja consultats 
• Adequació de les icones / botons  

 
6.     Ergonomia 

• Possibilitat de seleccionar registres  
• Formats d’exportació de registres  
• Possibilitats de descàrrega  
• Personalització del disseny  
• Possibilitat d’establir perfils d’usuari i opcions (DSI)  
 

Cada paràmetre conté indicadors que serviran per estudiar les prestacions de 
cada un del catàlegs analitzats. Aquests indicadors serviran, a posteriori, per a la 
creació del webopac que estarà integrat al portal, i que pugui donar millor 
prestacions que els ofertats per la competència estudiada. 

 
4.2.2. Webopacs 

4.2.2.1. ePèrgam 

Catàleg col·lectiu de les biblioteques escolars catalanes impulsat i gestionat pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Actualment 1400 
biblioteques escolars d’arreu de Catalunya, de tots els cicles educatius.  

L’ePèrgam és l’evolució del primer programa de gestió de biblioteques escolars 
que es va implantar a Catalunya a l’any 1993 Pèrgam. Aquest programari 
gratuït, ofert a les escoles a través del Departament d’Ensenyament, va 
permetre la informatització d’algunes biblioteques escolars catalanes. Tot i les 
prestacions que oferia aquest programari, també tenia moltes mancances, a 
nivell tecnològic, estava basat amb la tecnologia de Microsoft Access, com a 
nivell bibliotecari. 

Amb l’evolució tecnològica i l’aparició d’internet aquest programa va 
evolucionar cap a l’ePèrgam. És la mateixa base que el Pèrgam, però enlloc de 
treballar amb l’ordinador en local es treballa en una plataforma en línia a través 
d’internet. Es millora la catalogació, ja que es poden importar i copiar registres 
d’una altra biblioteca escolar, així com de les biblioteques públiques. Tot i les 
avantatges que suposa aquesta nova versió, no acaba de resoldre problemes, 
com la duplicitat de registres o la cerca única dins d’un mateix catàleg.  
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WEBOPAC: Epèrgam 
Generals 
Tipus de catàleg: catàleg col·lectiu. 
Temàtica: literatura infantil i juvenil i coneixements. 
URL: http://www.xtec.cat/epergam/ 
Pàgina d’entrada al webopac 
Aspecte de la pàgina principal 
 

 
 

Figura 73. Pantalla principal Epèrgam 
 

Accés a catàlegs diferents: és un catàleg col·lectiu, per tant permet l’accés als 
diferents catàlegs que l’integren, però no permet fer una cerca conjunta a tots 
els catàlegs, s’ha de fer biblioteca per biblioteca. 
 

 
 

Figura 74. Accés a diferents catàlegs 
 
 
Integració amb altres serveis de la biblioteca: és de consulta. En ocasions, 
segons la biblioteca, es poden crear guies de lectura o llibres recomanats. 
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Figura 75. Altres serveis  
 
Registres d’usuari: per consulta no cal ser usuari registrat, només per a la 
catalogació i el préstec. 
 

 
 

Figura 76. Registre mòdul de catalogació i préstec 
 

 
Bústia de suggeriments: inclou una adreça de correu electrònic general a la part 
superior de la pàgina. 
 
Sistema de cerca 
Tipus de cerca: permet la cerca simple (autor, títol, editorial i matèria) i 
l’avançada que inclou tots els camps catalogràfics (autor, títol. Editorial, matèria, 
camp lliure, ISBN, CDU, signatura, llengua, format, col·lecció, nivell,  resum i 
data).  

 
 

Figura 77. Cerca simple 
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Figura 78. Cerca avançada 
 
Recerca per paraules clau: sí, però només en la cerca avançada. 
 
Ús d’operadors: no permet. 
 
Navegació per índexs: no permet. 
 
Possibilitat de limitar l’estratègia de recerca: no permet. 
 
Possibilitat d’iniciar una nova recerca en qualsevol punt: sí, però una vegada 
dins del registre només es pot tornar a la pantalla de cerca amb els botons del 
navegador.  
 
Nivell d’hipertextualitat: no permet anar enllaçant a través de les autoritats. 
 
Pàgina de resultats 
Informació del nombre d’ítems recuperats: sí, a la part inferior dels resultats. 
 

 
 

Figura 79. Ítems recuperats 
 
Possibilitat de modificar l’ordenació dels resultats: no permet. 
 
Formats dels registres: primera pantalla de resultats apareix el títol, autor, editorial 
i any. 
 

 
 

Figura 80. Formats dels registres recuperats 
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Resalta les paraules de cerca: no. 
Gestió dels continguts 
Consulta a diferents catàlegs conjuntament: no, s’ha de fer un a un. 
 
Visualització d’imatges associades: sí, si el registre conté la imatge de la coberta. 
No tots els registres contenen imatges. 
 
 

 
 

Figura 81. Ítem amb imatge associada 
 

 
Resums o ressenyes bibliogràfiques:  inclou ressenyes i resums en alguns casos. 
 
Enllaços a documents externs: no l’inclou.  
 
Exportació de registres bibliogràfics: no permet. Només en el mòdul de 
catalogació es poden importar registres d’altres biblioteques ePèrgam i de les 
biblioteques públiques. 
 
Disseny 
Facilitat de lectura del text: correcte.  
Visualització de l’estratègia de recerca: no l’inclou. 
Es ressalten els elements ja consultats: no.  
Adequació de les icones / botons: no conté icones. 
 
Ergonomia 
Possibilitat de seleccionar registres: no permet. 
Formats d’exportació de registres: no permet.  
Possibilitats de descàrrega: no permet.  
Personalització del disseny: no permet. 
Possibilitat d’establir perfils d’usuari i opcions (DSI): no permet.  
 
Comentaris 
L’ePèrgam és un gran catàleg col·lectiu. El fet d’incloure tants catàlegs, 1400, fa 
que la gestió dels mateixos sigui dificultosa. És per aquest motiu que es fa decidir 
de dividir en dues parts aquest catàleg col·lectiu: Biblioteques ePèrgam 1 i 
Biblioteques ePèrgam 2.   
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El fet d’incloure aquest catàleg a les biblioteques escolars suposa un estalvi de 
temps en la catalogació, ja que amb aquest programari les biblioteques poden 
aprofitar registres d’altres biblioteques i traspassar-los al seu catàleg local.  
 
Tot i aquesta avantatge aquest programari actualment queda una mica 
obsolet. 
 
A continuació es detalla els aspectes positius i negatius d’aquest catàleg: 
 
 
Aspectes positius: 
 

• Gran catàleg col·lectiu, inclou més de 1400 biblioteques escolars. 
 

• Permet la catalogació per còpia amb altres biblioteques escolars, així 
com la importació de registres del catàleg de les Biblioteques Públiques 
de la Diputació. 

 
• Els elements inclosos a la pàgina de resultats identifiquen el contingut del 

document: títol, autor, editorial i any. 
 

• Pantalla de registres: 
 En alguns registres inclou imatges amb la coberta del document. 
 En alguns registres inclou un resum o ressenya del document. 
 Indica la disponibilitat del registre. 
 Permet afegir comentaris i valoracions. 

 
• Permet elaborar bibliografies temàtiques, guies de lectura i llista de 

novetats. 
 

• Cerca avançada és molt completa, ja que permet fer cerca per diversos 
camps, com autor, títol, llengua, matèria, nivell, col·lecció.  

 
Aspectes negatius: 
 

• No fa servir llenguatge de catalogació normalitzat per biblioteques 
MARC. Això dificulta molt les tasques més tècniques de catalogació, com 
el control de registres duplicats o el traspàs de les dades d’un programa 
de biblioteques a un altre, ja que es poden perdre dades en la conversió 
de dades.  
 

• No es pot realitzar una única consulta dins del catàleg col·lectiu. Per 
consultar els documents inclosos a cada biblioteca s’ha d’anar biblioteca 
per biblioteca i fer la consulta. 
 

• No permet la navegació entre els registres a través de les autoritats 
d’autor i matèries o descriptors. 

• No permet l’ús d’operadors booleans a la cerca. 
• No permet seleccionar registres de la pàgina de resultats. 
• No permet refinar la cerca. 
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4.2.2.2. Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Escolars de l’IMEB 

El catàleg de la Xarxa de Biblioteques Escolars és un projecte que l’Institut 
Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona inicia al 2009, amb 
l’objectiu de compartir recursos i coneixements a través de l’extensió del servei 
de biblioteca escolar a tots els centres educatius de titularitat municipal. Es 
tracta d’un catàleg col·lectiu de biblioteques escolars al qual participen 76 
escoles de la ciutat de Barcelona,  des d’escoles bressol fins a centres de 
formació professional. Aquesta xarxa integra més de 150.000 registres, inclosos a 
un catàleg col·lectiu, gestionat a través del programa de gestió de biblioteques 
Absysedu. La Biblioteca Artur Martorell actua com a la central de la xarxa i és qui 
s’encarrega de vetllar per la qualitat d’aquest catàleg col·lectiu, així com de 
donar suport als centres que integren la xarxa donant assessorament sobre 
organització i gestió de la biblioteca escolar, i activitats de dinamització i 
promoció de la lectura.  

 

WEBOPAC: Catàleg de la Xarxa de Biblioteques Escolars de l’IMEB 
Generals 
Tipus de catàleg: catàleg col·lectiu. 
Temàtica: educació, literatura infantil i juvenil i biblioteques escolars. 
URL: http://iweb782.bcn.es/opac3 
 
Pàgina d’entrada a lal webopac 
Aspecte de la pàgina principal 
 
 
 
 
 
 
              
  
 
 
      
 
 
 
 

Figura 82. Pantalla principal Xarxa Biblioteques Escolars de l’IMEB 
 
 
Accés a catàlegs diferents: sí, el catàleg principal és el de la Biblioteca Artur 
Martorell però es poden consultar el catàleg de les 73 escoles que hi participen.  
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Figura 83. Accés als catàlegs de les biblioteques de la xarxa 
 
Integració amb altres serveis de la biblioteca: no. 
 
Registres d’usuari: sí, a la part inferior esquerre de la pàgina es pot accedir com 
a usuari registrat. Amb aquest registre es pot accedir a la fitxa d’informació de 
l’usuari, fer renovacions dels documents prestats i reserves de documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 84. Registre d’usuari 

 
Bústia de suggeriments: no l’inclou 
 
Sistema de cerca 
Tipus de cerca: permet cerca simple i avançada. La cerca simple és la que 
apareix a la pantalla principal i l’accés a la cerca avançada apareix a la 
pàgina principal. 
 
Recerca per paraules clau: sí que permet, tant a la cerca simple com a 
l’avançada. 
 
Ús d’operadors: sí que permet. 
 
Navegació per índexs: no permet. 
 
Possibilitat de limitar l’estratègia de recerca: no permet.  
 
Possibilitat d’iniciar una nova recerca en qualsevol punt: no hi ha un enllaç 
directe a la cerca general. Es pot tornar a fer cerca només sí s’enllaça amb la 
cerca avançada o amb els botons del navegador. 
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Figura 85. Inici nova cerca 
 
Nivell d’hipertextualitat: tant les autoritats d’autor com les dels descriptors són 
enllaços i es pot navegar entre els registres a partir d’aquests. 
 
Pàgina de resultats 
Informació del nombre d’ítems recuperats: sí que informa dels ítems recuperats, a 
la part superior esquerra de la pantalla de resultats.  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 86. Ítems recuperats 

 
 
Possibilitat de modificar l’ordenació dels resultats: no permet l’ordenació dels 
resultats. 
 
Formats dels registres: mostra autor, títol i any. 
 
 
 
 

 
Figura 87. Format del resultat de la cerca: autor, títol i any 

 



Definició i conceptualització d’un portal de referència per a les                           
biblioteques escolars catalanes 

 

 
Màster en Gestió de Continguts Digitals 
 

 
 

98 

Resalta les paraules de cerca: sí, però només en la pantalla final del registre. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              
 
 
 

 
Figura 88. Paraules de cerca destacades 

 
 
Gestió dels continguts 
Consulta a diferents catàlegs conjuntament: sí, es pot consultar a diferents 
catàlegs que són dins del catàleg col·lectiu. 
 
Visualització d’imatges associades: no inclou imatges.  
 
Resums o ressenyes bibliogràfiques: en alguns casos inclou el resum del llibre o el 
document, normalment només en el casos de llibres per infants i joves. 
 
Enllaços a documents externs: sí, només en alguns casos. 
 
Exportació de registres bibliogràfics: sí, poden exportar registres seleccionats per 
correu electrònic, fitxer o a la pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 89. Exportació de registres  

 
 

Disseny 
Facilitat de lectura del text: el text es llegeix fàcilment. 
 
Visualització de l’estratègia de recerca: no es visualitza les paraules utilitzades a 
la cerca 
 
Es ressalten els elements ja consultats: no es ressalten. 
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Adequació de les icones / botons: només hi ha icones al registre dels documents 
que identifiquen el suport de cada document. 
 
Ergonomia 
Possibilitat de seleccionar registres: sí que es poden seleccionar registres per 
realitzar després l’exportació. 
 
 
                               
 
           
 
 

 
 
 

Figura 90. Selecció de registres 
 
 
Formats d’exportació de registres: es poden exportar els registres en format 
bibliografia o en format OPAC en html. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 91. Exportar registres en diferents formats 

 
Possibilitats de descàrrega: no permet descarregar els registres des de la 
pantalla de consulta per a traspassar-los a un altre catàleg. Això es pot fer amb 
el mòdul de catalogació. 
 
Personalització del disseny: no ho permet.  
 
Possibilitat d’establir perfils d’usuari i opcions (DSI): en la versió d’accés públic no 
ho permet.  
  
Comentaris 
Aquest catàleg col·lectiu integra diverses xarxes de biblioteques escolars segons 
la seva tipologia: escoles bressol, educació primària, educació secundària, 
Institut-Escola i Abesc.  També està inclòs el catàleg de la Biblioteca Artur 
Martorell, especialitzada en educació, que realitza les tasques de coordinació , 
manteniment i qualitat del catàleg col·lectiu.  
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A continuació es detalla els aspectes positius i negatius d’aquest catàleg: 
 
Aspectes positius: 

• Els registres inclosos estan en format estandarditzat de biblioteques, el 
MARC21, la qual cos permet que la gestió dels registres sigui més fàcil de 
realitzar, ja que està basat en un llenguatge de catalogació normalitzat.  
 

• Pàgina de resultats: 
 Elements que identifiquen el contingut del document:autor, títol i any. 
 Permet la selecció de registres per traspassar-los a un fitxer o un 

document de text.  
 

• Cerca: 
 Permet fer una cerca global a les diferents xarxes incloses dins del 

catàleg col·lectiu, però no permet fer una cerca global a tot el 
contingut del catàleg. 

 Permet l’ús d’operadors booleans. 
 
 

• Cerca avançada: 
 Format del recurs: monografies, sèries, analítiques, enregistrament 

sonor, enregistrament de vídeo, arxius d’ordinador, cartogràfics, 
manuscrits, material gràfic i partitures. 

 Permet ordenar per: data, autor-títol i títol. 
 

• Pantalla de registre: 
 Permet la navegació entre els diferents registres a través dels enllaços 

d’autoritats de autor i matèria. 
 Permet saber a quina biblioteca es troba el document i si està 

disponible o no a la pantalla d’exemplars. 
 En alguns casos inclou resums del contingut del document. 
 En alguns casos inclou enllaços externs al document.  

 

Aspectes negatius: 

• Cerca avançada poc visible. Es localitza al menú esquerre i hauria d’estar 
sota la cerca simple, per poder localitzar-lo més ràpidament. 
 

• No permet refinar la cerca. 
 

• No inclou imatges associades als registres, com la coberta dels llibres. 
 

• No permet realitzar valoracions i recomanacions. 
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4.2.2.3. Merlí. Catàleg de Recursos Educatius 

Merlí és un catàleg de recursos educatius del Departament d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya que conté uns 45.000 recursos catalogats i que posa a 
l'abast de la comunitat educativa la localització de recursos educatius digitals i 
físics d'arreu de Catalunya. 

És un catàleg que recull materials i recursos per  a l'aprenentatge dels següents 
portals: 

• Alexandria. Biblioteca de recursos digitals per a l’aula52: biblioteca de 
recursos desenvolupada pel Departament d’Ensenyament que permet 
pujar materials educatius digitals per a facilitar la seva posterior 
localització i intercanvi. L’accés als recursos és obert i qualsevol persona 
els pot visualitzar i descarregar. 

• Educ3.cat53: portal de ràdio i tv educatives per Internet amb més de 5500 
audiovisuals d'àmbits de coneixement agrupats en ciències naturals, 
ciències socials, educació artística, educació física, llengües i literatura, 
matemàtiques, tecnologia i tutoria.  

 
• Educ365.cat54: portal del Departament d'Ensenyament per a pares i 

alumnes, amb notícies, agenda, novetats, canals, xats i apartats per 
nivells educatius. 
 

• Mediateca Serveis Educatius: catàleg col·lectiu dels Centres de Recursos 
Pedagògics (CRP) de Catalunya que actualment no existeix i està 
integrat dins de Merlí que inclou material didàctic per als mestres.  

 
• Zona Clic55: portal que recull aplicacions de programari lliure que 

permeten crear diversos tipus d'activitats educatives multimèdia. Creat 
pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb 
l'objectiu de donar difusió i suport a l'ús d'aquests recursos i oferir un espai 
de cooperació obert a la participació de tots els educadors/es que 
vulguin compartir els materials didàctics creats amb el programa. 

 
• XTEC56: portal de recursos i pàgines per a l'ensenyament de diversos nivells 

creat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’analitza aquest catàleg perquè pot ser competència directe del catàleg de 
Rosa Sensat, ja que inclou un gran volum de recursos didàctics per mestres, no 
només en suport paper sinó també en línia 

 

 

                                                        
52 Més informació: http://alexandria.xtec.cat 
53 Més informació: http://www.edu3.cat 
54 Més informació: http://www.edu365.cat 
55 Més informació: http://clic.xtec.cat 
56 Més informació: http://www.xtec.cat 
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WEBOPAC: Merlí. Catàleg de recursos educatius 
Generals 
Tipus de catàleg: catàleg format per diversos portals de recursos educatius.  
Temàtica: educació 
URL: http://aplitic.xtec.cat/merli 
 
Pàgina d’entrada al webopac 
Aspecte de la pàgina principal 
 
 

 
 

Figura 92. Pantalla principal Merlí 
 

 
Accés a catàlegs diferents: és un catàleg únic que integra recursos de diversos 
portals. 
 
Integració amb altres serveis de la biblioteca: no s’integra amb cap servei de 
biblioteca.  
 
Registre d’usuari: sí, només es poden fer recomanacions i aportacions de 
valoracions al catàleg si és un usuari registrat.  
 
 

 
 

Figura 93. Registre usuari 
 
 
Bústia de suggeriments: no apareix. 
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Sistema de cerca 
Tipus de cerca: permet la cerca simple i l’avançada. També permet accedir als 
recursos més fàcilment amb el menú de navegació superior per cicles educatius. 
 
 
                                  cerca 
        cerca simple                                                                                        avançada 
                  
          menú de navegació per cicles educatius 
 

 
Figura 94. Pantalla principal Merlí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 95. Cerca vançada 
 
 
Recerca per paraules clau: permet fer cerques per paraula clau tant a la cerca 
simple com a l’avançada. 
 
Ús d’operadors: no permet. 
 
Navegació per índexs: no permet. 
 
Possibilitat de limitar l’estratègia de recerca: no permet. 
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Possibilitat d’iniciar una nova recerca en qualsevol punt: sí, sempre es pot tornar 
a la pantalla principal, amb la barra de navegació superior. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 96. Tornar a l’inici 

 
Nivell d’hipertextualitat: no es pot anar d’un registre a un altre perquè els registres 
no contenen enllaços entre ells. 
 
Pàgina de resultats 
Informació del nombre d’ítems recuperats: sí que informa dels ítems recuperats. 
 
Possibilitat de modificar l’ordenació dels resultats: sí que permet modificar l’ordre 
dels resultats, per rellevància, data, títol, visites, valoració o comentaris. 
 
 

 
 

Figura 97. Ordenació dels resultats 
 
 
Formats dels registres: a la pàgina de resultats apareix el títol, que és el que 
enllaça amb el registre complet, autor i resum. 
 
 

 
 

Figura 98. Formats del registres 
 

Resalta les paraules de cerca: no ho permet. 
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Gestió dels continguts 
Consulta a diferents catàlegs conjuntament: és un catàleg que integra recursos 
de diversos portals, amb una sola consulta cerca la informació dels recursos 
continguts de cada portal inclòs. 
 
Visualització d’imatges associades: no inclou imatges associades als registres. 
 

 
 

Figura 99. Tipus de fitxa bibliogràfica 
 
 
Resums o ressenyes bibliogràfiques: inclou resum de cada un dels recursos. 
 

 
 

Figura 100. Resum 
 
Enllaços a documents externs: en el cas dels recursos digitals inclou l’enllaç a 
aquest.  
 

 
 

Figura 101. Enllaç extern 
 
Exportació de registres bibliogràfics: no ho permet. 
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Disseny 
Facilitat de lectura del text: el text es llegeix fàcilment. 
 
Visualització de l’estratègia de recerca: l’estratègia de cerca es visualitza sota la 
caixa de cerca a la pàgina de resultats. 
 
 

 
 

Figura 102 . Estratègia de cerca 
 
 
Es ressalten els elements ja consultats: no es ressalten. 
 
Adequació de les icones / botons: no s’acaba de distingir que volen dir les 
icones, tot i que al marge esquerra hi apareix la llegenda de les icones que 
identifiquen el tipus de recurs. Cal passar el ratolí per sobre per a que aparegui el 
text de l’etiqueta de cada icona que la identifica. 
 
 

 
 

Figura 106. Llegenda d’icones que apareix al lateral esquerre de la pantalla 
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                                                                                      escrit / llibre 
 
 
 
 
              escrit / llibre 
    
                               
 
 
 
 
                                                                                                   Pàgina web / vídeo 

 
Figura 104. Icones a la visualització dels resultats 

 
 
Ergonomia 
Possibilitat de seleccionar registres: no permet la selecció de registres. 
Formats d’exportació de registres: no permet l’exportació de registres.  
Possibilitats de descàrrega: no permet descarregar registres. 
Personalització del disseny: no permet personalitzar els registres.  
Possibilitat d’establir perfils d’usuari i opcions (DSI): no ho permet.  
 
Comentaris 
És un catàleg integrat per varis tipus de recursos relacionats amb l’àmbit 
educatiu, que inclou també accés a documents digitals. A la introducció es 
presenta com un repositori, però no emmagatzema documents electrònics a 
text a complet, només ofereix enllaços externs als diferents recursos que inclou.  
  
A continuació es detalla els aspectes positius i negatius d’aquest catàleg: 
 
 
Aspectes positius: 
 

• Menú de navegació per cicles educatius: educació infantil, educació 
primària, educació secundària, batxillerat, FP específica de grau mitjà i FP 
específica de grau superior. 
 

• Apartat destacat a la pàgina principal de recursos més valorats, més 
visitats i més comentats. 

 
• Pàgina de resultats amb diversos elements: 

 Elements que identifiquen el document: títol, autor, any i resum. 
 Limitar la cerca per tipus de recurs amb el menú lateral esquerre. 
 Permet la ordenació dels resultats per rellevància, data, títol, visites, 

valoració i comentaris. 
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• Cerca avançada amb molts camps cercables: 
 Format del recurs 
 Tipus de llicència dels recursos electrònics 
 Tipus de destinatari al qual va dirigit el document: autoria, tutoria, 

alumnat, direcció, famílies, professorat i altres. 
 Per la llengua del document 
 Per tipus de recurs: en línia o físic 

 
• Plataforma multilingüe: català, castellà i anglès. 

 
• Permet compartir els registres a les xarxes socials: Facebook, Twitter, 

Delicious i marcadors.  
• Permet afegir comentaris i valoracions (només usuaris registrats). 
• Inclou resums dels documents que ajuden a identificar el contingut dels 

mateixos. 
• Inclou URL en el cas dels recursos en línia. 

 
 
Aspectes negatius: 
 

• No fa servir cap llenguatge estandarditzat de biblioteques.  
• No permet seleccionar registres recuperats a la cerca. 
• No permet la navegació entre els registres, perquè no estan enllaçades 

les autoritats d’autors ni descriptors 
• No inclou imatges de les cobertes 
• Només permet refinar la cerca per tipus de recurs, no es pot refinar per 

altre camp més. 
• No permet l’ús d’operador booleans.. 
• Indica on es troba el registre, si aquest és físic, però no indica la seva 

disponibilitat.  
 
 
 
4.2.3. Conclusions i recomanacions 

Després d’analitzar els aspectes positius i negatius de cadascun dels webopac i 
en base els indicadors utilitzats per realitzar aquest estudi, es pot extreure una 
sèrie de recomanacions a tenir en compte a l’hora de fer la definició de les 
característiques del webopac del nou portal.   

a) Catalogació 

És recomanable que la catalogació dels registres es realitzi en formats 
estandarditzats MARC, concretament amb MARC21 que és el format actual que 
es fa servir a la majoria de biblioteques. Tenir els registres en format MARC permet 
fer intercanvis de registres entre biblioteques de tal manera que es poden 
estalviar recursos en catalogació. Aquest és un element a tenir molt en compte, 
si es pensa en l’elaboració d’un futur catàleg col·lectiu, en el qual compartir 
registres i recursos entre totes les biblioteques escolars incloses.  
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b) Cerca 

La cerca és un dels punts clau del catàleg. Aquesta cal que tingui els següents 
elements: 

• Cerca bàsica: una caixa de cerca que permeti la consulta per qualsevol 
camp o paraula clau. Aquesta hauria d’estar ben visible a ser possible a 
la part central del opac. 

• Cerca avançada: cal donar aquesta opció alternativa a la cerca bàsica, 
per poder refinar la cerca. L’opció d’aquesta cerca ha d’estar molt a 
prop de la caixa de cerca bàsica. No com en el cas de la Xarxa de 
Biblioteques Escolars que queda amagada entre el menú lateral. 

• Refinar la cerca: ha de permetre poder refinar la cerca en qualsevol 
moment, per no haver de tornar a refer la consulta.  

 

c) Pàgina de resultats 

La primera pàgina de resultats ha de contenir elements que identifiquin d’una 
manera breu els registres obtinguts a la cerca. Segons els anàlisi realitzat als 
webopacs tots tres contenen els següents elements: 

• Títol 
• Autor 
• Data 

També seria interessant el poder veure part del resum del document, en cas que 
el tingui, així com la miniatura de la coberta del llibres. 

Seria d’utilitat el poder ordenar els registres obtinguts per rellevància, autor, títol i 
data. En el cas que s’incloguessin valoracions es podria ordenar també per 
valoracions dels usuaris. 

És recomanable que des d’aquesta primera pàgina de resultats es pogués 
marcar els registres per a poder fer una exportació de les dades, ja sigui en 
format html, xml, MARC o text. 

 

d) Índex 

És recomanable poder recuperar informació a través d’índex d’autoritat, d’autor 
i matèria principalment. Tant el Merlí com l’ePèrgam no tenen aquestes índexs i 
fa que la cerca sigui una mica dificultosa. El fet de no tenir aquests índex fa que 
tampoc hi hagi enllaços entre aquestes autoritats, de tal manera que no es pot 
navegar a través d’enllaços entre els diferents registres. En canvi el catàleg de la 
Xarxa de Biblioteques Escolars de l’IMEB aquest problema el té resolt, tot i que a 
la cerca avançada no dóna l’opció de fer cerca pels índexs. 
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e) Pantalla de registre  

Incloure imatges, resums i enllaços o en el millor del casos accés al text complet 
del document, tenint en compte les llicències i propietat intel·lectual de cada un 
dels documents.  

 

Altres funcionalitats a tenir en compte en la creació d’un webopac actual és: 

• Personalització: un usuari ha de poder reservar i renovar els llibres que té en 
préstec a través d’internet, crear llistes de favorits, rebre alertes o 
recomanacions personalitzades. 

• Oferir serveis de referència en línia: a través de les xarxes socials Facebook o 
Twitter. 

• Registres bibliogràfics enriquits: els catàlegs es poden aprofitar la quantitat 
d’informació disponible per a donar valor afegit als seus registres, amb la 
incorporació d’aplicacions d’altres portals com Amazon, Google Books o 
Wikipedia.  

• Biblioteca mòbil: els serveis del catàleg han d’estar també disponibles a 
través dels dispositius mòbils, ja que cada vegada més augmenta més la 
navegació a través d’aquests dispositius, per tant és important oferir una 
versió mòbil del catàleg.  

• Participació de l’usuari: els opacs socials permeten tant la participació activa 
del usuari fent recomanacions i valoracions, com l’enriquiment de 
l’experiència de cerca i descobriment d’ítems, així com la indexació de 
documents mitjançant tags. 
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5. Estudi d’usuaris 
 
Per poder elaborar un projecte centrat en l’usuari és necessari conèixer, no 
només l’entorn i el seu context, sinó també les seves necessitats. En aquest 
apartat es defineix els diferents perfils d’usuaris, segons les seves necessitats, 
condicions d’accés, experiència i coneixements.  

S’ha de tenir en compte per a qui es dissenya, que es vol trobar l’usuari i de 
quina forma. El disseny del nou portal està orientat a l’usuari, organitzat i 
estructurat segons els models i necessitats dels usuaris.  

Per a poder recollir aquesta informació, primer s’ha de conèixer quin tipus de 
perfil té la persona que s’encarrega de la biblioteca escolar. Per saber-ho 
s’utilitza dades estadístiques recollides pel Departament d’Ensenyament a totes 
les escoles de Catalunya. 

Una vegada conegut el perfil, es selecciona a una sèrie de persones per realitzar 
entrevistes personals. Amb aquestes entrevistes s’intenta esbrinar quines són les 
seves necessitats i quines solucions i opinions aporten al respecte. A partir de les 
dades obtingudes es crea un informe en el qual es detallen tots aquests 
aspectes, per poder després aplicar-los al portal. 

Per complementar arrodonir més aquesta informació, es realitza un focus group 
amb especialistes en biblioteques escolars, més de l’àmbit investigador i 
acadèmic. Les dades extretes de les reflexions obtingudes al focus group són de 
molta utilitat per a la creació del portal, ja que dóna idees per a poder 
solucionar problemàtiques que poden sorgir a les entrevistes amb els bibliotecaris 
escolars. 

Amb les dades de les entrevistes i el focus group es creen tres perfils d’usuaris 
amb la tècnica de persones i escenaris que ajuden a contextualitzar cada punt 
de la definició del portal. 

 

5.1. Tipus d’usuaris 

A partir de les dades extretes de les dades estadístiques de biblioteques 
escolars57 es pot elaborar un perfil de la tipologia de bibliotecaris escolars, i amb 
les TIC i els docents58 es pot saber amb quins recursos compta l’escola en quant 
a tecnologies de la informació. Les dades obtingudes corresponen al curs 2010-
2011, ja que no es disposa de dades més actualitzades. Aquestes variaran 
lleugerament aquest curs 2011-2012 degut a les retallades econòmiques en 
educació.  

                                                        
57 Estadística de les biblioteques escolars: curs 2010-2011: 
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Estadistiques/Altres_estadistiqu
es/Estadistica-de-biblioteques-escolars/Estadistica-biblioteques-escolars2010-2011.pdf 
58 Estadística de la Societat de la informació en els centres educatius: curs 2010-2011: 
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Estadistiques/Altres_estadistiqu
es/Estadistica_Societat_Informacio/ARXIUS/Estadistica-de-la-Societat-de-la-Informacio-2010-
2011.pdf 
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Les dades estadístiques dels bibliotecaris i biblioteques escolars extrets són les 
següents: 

Personal de biblioteca: 

• Equip de biblioteca: està format per una mitjana de 3 persones per 
escola, en la qual hi ha una persona responsable, generalment un mestre 
o professor, i dues persones més de suport.  
 

• Perfil professional: en un 77% són els propis mestres o professors del centre 
educatiu que s’encarreguen de la biblioteca escolar. El 20,1% són becaris 
de biblioteconomia i documentació o voluntaris i un 19,5% són 
bibliotecaris especialistes en biblioteca escolar. La suma dels 
percentatges és superior a 100% perquè les categories no són excloents, 
ja que s’inclouen totes les persones que formen part de l’equip de 
biblioteca. 
 

• Hores de dedicació: la persona responsable de la biblioteca escolar té 
una mitjana de 7 hores a la setmana de dedicació a la biblioteca. La 
resta de l’equip de biblioteca dedica en total 8 hores a la setmana. 
 

• Formació especialitzada: el 56,6% de les persones responsables de la 
biblioteca escolar han rebut formació específica de biblioteca, i han 
rebut formació de biblioteques escolars aquest darrer any el 32,5%. 

Recursos informàtics: 

• Accés a internet: el 66,22% de les biblioteques escolars disposen de zones 
diferenciades d’accés a internet. 
 

• Ordinadors: hi ha una mitjana de 4 ordinadors a cada biblioteca per a ús 
dels alumnes i 1 ordinador per als bibliotecaris escolars. 
 

• Programa de gestió de biblioteques: el 56% de biblioteques escolars fan 
servir l’ePèrgam, que és el programa que ofereix el Departament 
d’Ensenyament al programa PuntEdu. Segueix l’Absysnet de Baratz amb 
un 3,2% i destaca el 29,6% que no té cap programa de gestió de 
biblioteques. 
 

Segons les dades estadístiques extretes anteriorment, la major part dels 
responsables de la biblioteca de l’escola són els mestres i professors. Per tant 
també és convenient saber quin ús en fan aquests de les noves tecnologies. Les 
dades extretes de les estadístiques anteriorment esmentades són aquestes: 

Ús de les tecnologies de la informació: com a eina docent el fan servir el 73% 
dels mestres i professors, i com a oci el 84%. 
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Coneixement de les tecnologies de la informació: aquest apartat és divideix en 
diferents graus de coneixement: 
 

• Nivell superior: 9% dels mestres i professors 
• Nivell mitjà: 35% dels mestres i professors 
• Nivell bàsic: 53% del mestres i professors 
• Nivell nul: 3% dels mestres i professors 

 

5.2. Entrevistes 

Per a conèixer amb més profunditat les necessitats reals dels bibliotecaris 
escolars, i així adaptar el portal a les seves demandes es realitza entrevistes a 
diferents persones que estan treballant actualment a les biblioteques escolars. 
Amb aquestes entrevistes es pretén aconseguir: 
 

• Determinar quins són els seus coneixements sobre el tema. 
• Conèixer les seves opinions sobre el tema de l’entrevista. 
• Concretar les necessitats dels bibliotecaris escolars. 
• Conèixer experiències positives i negatives sobre la seva experiència 

personal a la biblioteca escolar. 
 
Es realitza sis entrevistes a responsables de la biblioteca escolar. La selecció de 
les persones s’ha realitzat tenint en compte les dades estadístiques anteriorment 
esmentades. Per tant la selecció s’ha realitzat segons els següents criteris: 
 

• Tipus de centre: infantil i primària, secundària o cicles formatius. 
• Perfil laboral: mestre, professor, bibliotecari/a, monitor/a, altres. 
• Coneixement sobre la biblioteca escolar 

 
El perfil dels entrevistats ha de ser variat, ja que a les biblioteques escolars, tal i 
com s’ha definit a l’apartat anterior, la persona responsable no respon només a 
un perfil. Cal saber quines són les necessitats i la formació sobre el tema de cada 
un d’aquests perfils. 
 
El grup de persones entrevistades formen part del programa de biblioteques 
escolars PuntEdu, per tant han rebut algun tipus de formació sobre biblioteques 
escolars. Les sis persones seleccionades corresponen als següents perfils: 
 
 

Entrevistat/da Sexe Edat Perfil professional 
Experiència 
professional 

1 Dona 53 Mestra educació infantil 8 anys 

2 Dona 58 
Mestra educació infantil, 

primària i especial 
8 anys 

3 Home 35 Professor de cicle formatiu 5 anys 

4 Dona 27 
Professora d’educació 

primària 
4 anys 

5 Dona 42 Auxiliar administrativa 3 anys 
6 Dona 24 Estudiant biblioteconomia 1 any 

 



Definició i conceptualització d’un portal de referència per a les                           
biblioteques escolars catalanes 

 

 
Màster en Gestió de Continguts Digitals 
 

 
 

114 

5.2.1. Contingut de les entrevistes 
 
El contingut de l’entrevista es focalitza en els següents punts: 
 
1. Coneixement de la biblioteca escolar i funcions de la biblioteca a l’escola i a 

la comunitat educativa 
 

2. Coneixement de les tecnologies de la informació 
• Com aquestes es poden aplicar a la biblioteca escolar 
• L’ús que en fan de les noves tecnologies a la biblioteca escolar i quina 

presència té la biblioteca de la seva escola a la xarxa 
• Coneixement de les eines 2.0 

 
3. Saber les necessitats reals del dia a dia a la biblioteca escolar 

• Quines dificultats es troben quan s’encarreguen de la biblioteca 
• Com resolen aquests problemes 

 
4. Conèixer quins tipus d’activitats realitzen a la biblioteca escolar  

• Alfabetització informacional 
• Foment de la lectura 
• Altres 

 
5. Com ha de ser el catàleg de la biblioteca 

• La catalogació 
• La informació del registres 

 
6. Saber si tenen necessitats de formació i assessorament 

• Organització i gestió de la biblioteca 
• Alfabetització informacional 
• Foment de la lectura 

 
7. Si es treballa en col·laboració amb altres biblioteques escolars 

• Xarxes de treball 
• Participació en grups de treball 
• CRPS 
• Biblioteques públiques 

 
8. La necessitat d’un portal de referència on es pugui trobar tot tipus 

d’informació relacionada amb ls tasques de la biblioteca escolar i el dia a 
dia a l’escola 
• Quins continguts hauria de tenir el portal. 
• Quins serveis podria proporcionar un portal per a les biblioteques escolars. 
• Inclusió del catàleg col·lectiu de biblioteques escolars al portal. 

 
9. La utilitat d’un catàleg col·lectiu de biblioteques escolars. 
 
10.  Coneixement de la Biblioteca Rosa Sensat i el SBIJ i la tasca que realitzen les 

biblioteques escolars. 
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5.2.2. Informe de les entrevistes 
 
Les entrevistes es poden consultar als annexos I-VI que es troben al final d’aquest 
projecte. 
 
Com a dades generals s’extreu que en menor o major mesura tots els entrevistats 
tenen algun coneixement i formació especialitzada en biblioteques escolars. 
N’hi ha de més especialitzats, que no només treballen a la biblioteca escolar, 
sinó que també realitzen formacions a altres mestres responsables de la 
biblioteca escolar. També es troba el cas de persones que només tenen nocions 
bàsiques del funcionament d’una biblioteca. 
 
Per tant els perfils i les necessitats de les persones entrevistades són molt diverses, 
ja no només en quant a formació i experiència, sinó també pel tipus de centre al 
qual pertanyen, i si el centre està o no molt involucrat amb la biblioteca de 
l’escola.   
 
De les entrevistes s’extreuen les següents dades: 
 
a) Coneixements sobre la biblioteca escolar  
 
Tots els entrevistats han rebut algun tipus de formació especialitzada, ja que tots 
formen part del programa de biblioteques escolars del Departament 
d’Ensenyament PuntEdu.  
 
Amb aquesta formació bàsica han adquirit coneixements d’organització i gestió 
de la biblioteca escolar, què és el que significa la biblioteca escolar dins de la 
comunitat educativa, quines són les tasques bàsiques ha realitzar, etc. 
 
En alguns casos consideren que amb la formació que han rebut ja en tenen 
prou i que no els hi cal més formació especialitzada. Però tots coincideixen que 
tenir més formació sempre va bé, i que cal formar-se sempre. D’altres en canvi 
estan contínuament formant-se, realitzant cursos o màsters especialitzats.  
 
En tot cas, consideren que pot ser caldria més formació especialitzada en els 
següents temes: 
 

• Catalogació 
• Literatura infantil i juvenil 
• Alfabetització informacional 
• Web 2.0 per la biblioteca escolar 
 

Alguns dels entrevistats també comenten que han realitzat cursos a l’Escola 
d’Estiu de Rosa Sensat organitzats per la Biblioteca Rosa Sensat, on han 
complementat la formació rebuda del PuntEdu, amb una valoració positiva dels 
cursos. 
 
Segons el tipus de centre demanen més un tipus de formació o una altra. En el 
cas dels centres d’infantil i primària demanen més formació sobre literatura 
infantil i juvenil, sobretot per aplicar el Pla de Lectura de Centre (PLEC). En canvi 
els de secundària i cicles formatius demanen una formació més especialitzada 
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en catalogació.  
 
b) Necessitats dels bibliotecaris escolars 
 
Tots coincideixen en una cosa, fa falta TEMPS. Les hores de dedicació per a la 
biblioteca és insuficient per poder realitzar totes les tasques. Les poques hores 
que tenen les dediquen a la informatització del fons i no els hi queda gaire 
temps per poder pensar i organitzar activitats. Sovint han de demanar ajuda 
d’altres persones de l’escola, com els conserges, altres mestres i pares de 
l’escola per poder realitzar alguna activitat o tasca tècnica de la biblioteca, per 
no dir les hores extres que sovint realitzen de manera gratuïta.  
 
Alguns d’ells comenten que si no haguessin de dedicar tant de temps a 
catalogar els llibres de la biblioteca, podrien dedicar més esforços a plantejar 
activitats que fomentin la lectura, tot i que en la majoria de centres ja les 
realitzen, però segurament en farien més.  
 
Durant l’entrevista es planteja la idea d’un catàleg col·lectiu de biblioteques 
escolars, que potser seria una bona solució per a estalviar temps en la 
catalogació de documents. Tots els entrevistats treballen en un catàleg 
col·lectiu, ja sigui l’ePèrgam de la Generalitat de Catalunya o el de la Xarxa de 
Biblioteques Escolars de l’IMEB. Alguns d’ells, els que havien  treballat 
anteriorment, amb un catàleg local sense compartir els registres bibliogràfics, 
destaquen l’avenç que va suposar entrar dins d’un catàleg col·lectiu, ja que 
permet copiar i traspassar registres al catàleg local. Tot i aquesta avantatge 
inicial, comenten que sovint es troben registres de poca qualitat, ja que no tots 
els centres i persones cataloguen de la mateixa manera i rigor. Aquest problema 
passa sobretot en les biblioteques que estan dins l’ePèrgam, ja que no hi ha una 
central catalogadora. En canvi en la Xarxa de Biblioteques Escolars de l’IMEB 
aquest problema queda resolt, ja que és la Biblioteca Artur Martorell la que fa de 
central catalogadora, i a la qual sempre poden acudir en el cas de consultes 
tècniques. 
 
També es comenta que sovint es troben en la necessitat de saber quins llibres 
triar, tant per a l’adquisició de nou fons per a la biblioteca, com per a 
recomanar llibres per les famílies i els alumnes, o per realitzar seleccions 
bibliogràfiques per treballar-les a l’aula. Es troben que no tenen les eines 
necessàries i el temps per dedicar-li a aquesta tria, que la consideren bàsica per 
dinamitzar la biblioteca. Quan han de buscar informació sobre un tema, de 
vegada es troben amb massa informació o massa poca, i no saben quina triar. 
Els agradaria poder un recurs on aquesta feina ja estigués feta, o si més no mig 
feta, ja que no disposen de gaire temps per poder fer tries. 
 
Un tema que surt sovint a les entrevistes és la dificultat que es troben els 
bibliotecaris escolars a l’hora de crear activitats de dinamització de la 
biblioteca, ja sigui relacionades amb la lectura o la cerca d’informació. No 
només es tracta d’una falta de formació sobre aquests temes, que això és 
podria solucionar amb més formació, sinó també per una qüestió de manca de 
temps. En molts casos comenten que troben a faltar un lloc web on hi hagi un 
recull d’activitats, amb tots els detalls, per tal de poder-les implementar a la seva 
biblioteca, així com un recull de bones pràctiques de biblioteques escolars on 
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expliquessin les seves experiències, els problemes i les solucions que s’han trobat 
en la realització d’activitats. 
 
Arrel d’aquesta conversa també comenten la necessitat de tenir un espai de 
trobada amb altres bibliotecaris escolars. Molt sovint es troben que es una feina 
una mica solitària i de vegades es troben dubtosos davant d’algunes situacions 
del dia a dia a la biblioteca. Creuen que això podria millorar amb la creació 
d’un lloc de trobada dels bibliotecaris escolars, on poguessin expressar les seves 
inquietuds i exposar les seves experiències per a que altres bibliotecaris escolars 
les puguin aprofitar. 
 
Per acabar, només en algun cas es planteja la necessitat de donar més visibilitat 
a la feina de la biblioteca a través d’internet, per aquest motiu creuen necessari 
el que hi hagi un web o bloc de la biblioteca escolar que sigui el punt de 
trobada entre els mestres, alumnes i famílies, tot i que és un tema que encara 
algunes de les persones entrevistades, no veuen gaire clar, degut a la feina que 
implica tenir un lloc web actualitzat. Torna una altra vegada a sortir el tema del 
temps i la seva gestió en la biblioteca escolar. 
 
 
c) Continguts del portal 
 
En quant als continguts del lloc web, els entrevistats opinen que hauria d’incloure 
els següents apartats, classificats com a imprescindibles i recomanables. 
 
Imprescindibles: 
 
• Accés a un catàleg col·lectiu de biblioteques escolars 

• Catàleg de literatura infantil i juvenil 

• Recursos per a la organització i gestió de la biblioteca escolar 

• Bibliografies temàtiques i guies de lectura 

• Banc de recursos de bones pràctiques 

• Ressenyes de llibres infantils i juvenils 

• Materials per l'alfabetització informacional 

• Materials per al foment de la lectura 

• Banc de recursos audiovisuals 

• Llibres i recursos electrònics 
 
 
Recomanables: 
 

• Catàleg especialitzat amb recursos per mestres 

• Espai de trobada per compartir experiències 

• Ajuts i convocatòries per la biblioteca escolar 

• Notícies relacionades amb les biblioteques escolars 

• Espai de formació relacionada amb la biblioteca escolar 

• Recull de blocs de biblioteques escolars 

• Base de dades de biblioteques escolars 
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• Enllaços amb altres portals de biblioteques escolars 

• Presència a les xarxes socials (Facebook, Twitter, ...) 

• Novetats bibliogràfiques 

 
 
 
d) Opinió sobre el tema de l’entrevista 
  
Tots valoren positivament el fet de crear un portal de referència per les 
biblioteques escolars. Gairebé tots els entrevistats coneixen l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat i la Biblioteca Rosa Sensat, en major o menor mesura, ja sigui 
perquè han realitzat algun curs a l’Escola o d’Estiu o perquè estan implicats 
d’alguna manera amb l’Associació i la Biblioteca. El fet que sigui un portal 
realitzat a partir de la feina realitzada per la Biblioteca Rosa Sensat es valora 
positivament, ja que és una biblioteca de referència per als mestres de 
Catalunya. 
 
Alguns d’ells remarquen que ja existeixen altres portals de referència, però que 
no els fan servir gaire, ja que sovint no els hi soluciona els problemes que es 
troben en el dia a dia. Remarquen que seria molt interessant un portal on hi 
hagués tot de recursos al qual dirigir-se sense haver d’estar buscant a diferents 
llocs web, és a dir que a un sol web trobessin tot el que necessitessin. 
 
 
 
5.3. Focus group 

Aquesta tècnica és complementària a les entrevistes, a través de la qual es 
recullin dades qualitatives sobre el tema a tractar. Es tracta de la reunió d’un 
grup de persones, entre 6 i 12, on un dels objectius principals és crear un clima 
que permeti generar idees i discutir sobre opinions, i en la qual s’arribi a 
consensuar punt de vista. 
 
L’objectiu d’aquest focus group és donar resposta a un dels punts estratègics del 
projecte que és la promoció i estimulació de la investigació entorn a la 
biblioteca escolar i l’hàbit lector, així com detectar les necessitats dels 
bibliotecaris escolars. Per tant és necessari que les persones que participin al 
focus group siguin especialistes i treballin en l’àmbit de la investigació a través 
de grups de treball relacionats amb biblioteques escolars i que estiguin en 
contacte amb la realitat dels bibliotecaris escolars. 
 
La selecció d’aquestes persones s’ha realitzat amb l’ajuda de la persona 
responsable de la Biblioteca Rosa Sensat que ha realitzat una crida als 
coordinadors dels grups de treball que integren el Grup Punt de Lectura. Aquest 
és un grup de l‘Associació de Mestres Rosa Sensat  que treballa per a l’estudi i la 
recerca de la lectura dins de l’àmbit educatiu. Aquest grup està composat sis 
grups de treball, tres dels quals estan lligats al tema de la biblioteca escolar: 
 
 
 



Definició i conceptualització d’un portal de referència per a les                           
biblioteques escolars catalanes 

 

 
Màster en Gestió de Continguts Digitals 
 

 
 

119 

• Grup de Treball de Competències Informacionals 
• Grup de Treball de Biblioteca Escolar 
• Grup de Treball La Lectura en el Desenvolupament Personal i Emocional 

 
Els coordinadors d’aquests tres grups de treball coneixen a fons la feina i les 
activitats realitzades per l’Associació i la Biblioteca a tots els nivells, i poden fer 
aportacions realistes del que podria oferir el projecte per la seva investigació. De 
la mateixa manera també són bons coneixedors de les necessitats dels 
bibliotecaris escolars i poden aportar idees amb experiències fruit de la seva 
relació amb altres bibliotecaris escolars.  
 
5.3.1. Contingut del focus group 
 
Els temes dels quals es discuteixen al focus group són els següents: 

 
1. L’oportunitat d’un portal de referència 
2. Quin públic ha d’anar dirigit el portal 
3. Quines necessitats tenen els investigadors i grups de treball 
4. Quines necessitats tenen els bibliotecaris escolars 
5. Continguts que hauria de tenir el portal 
6. Serveis 
7. Col·laboració amb altres entitats 
8. Catàleg col·lectiu 

 
Les dades extretes d’aquest focus group serveixen com a complement de les 
dades obtingudes de les entrevistes als bibliotecaris escolars, i donaran una visió 
més àmplia del que hauria de contenir el portal de referència, complementant 
d’aquesta manera les dades extretes de l’anàlisi del portals referents i els  
webopacs de la competència. 
 
 
 
5.3.2. Informe del focus group 

Dia: 3 de maig de 2012 
Nombre de participants: 7 + moderador 
Lloc: Biblioteca Rosa Sensat 
 
El focus group realitzat es pot consultar íntegrament al dvd adjunt. 
 
El propòsit d’aquesta trobada és saber l’opinió dels experts sobre quins recursos 
són els necessaris per als bibliotecaris escolars, i que com a investigadors i 
membres de grup de treball lligat a la Biblioteca Rosa Sensat i a l’Associació 
saber quines són les utilitats d’un portal de referència ofert des de la Biblioteca 
Rosa Sensat. 
 
Primer es presenta el projecte i s’explica els seus objectius per a que els 
participants sàpiguen quin és l’objecte d’aquesta trobada.  
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A continuació, es llença la pregunta sobre la necessitat de crear un portal de 
referència per a les biblioteques escolars, explicant que ja existeixen d’altres, 
amb continguts similars. A partir d’aquesta pregunta els participants reflexionen i 
discuteixen de quin seria el model d’un portal d’aquestes característiques que el 
diferenciés de la resta. Les idees sorgides són: 
 
• Ha de ser una alternativa al portal que ofereix el Departament 

d’Ensenyament PuntEdu. 
 
• Ha de tenir un rerefons de tradició i d’innovació pedagògica, que són els 

elements que distingeixen a l’Associació de Mestres Rosa Sensat. 
 
• Ha de tenir continguts de qualitat, no val incloure qualsevol informació. Ha de 

haver-hi un filtre qualitatiu. 
 
• El públic al qual ha d’anar dirigit és especialment els bibliotecaris escolars i 

mestres, però es podria ampliar a tota la comunitat educativa, com les 
famílies i els alumnes. 

 
• Hi ha d’haver-hi dos tipus de recursos bàsics, els de caire més informatiu, com 

manuals, normativa, jornades, etc., però també recursos amb propostes 
didàctiques al quals els mestres puguin participar i compartir, i d’aquesta 
manera crear noves activitats per la biblioteca i l’aula. 

 
• Es planteja que hi hagi els següents recursos: 
 

 Recursos per a la organització i gestió de la biblioteca escolar 

 Bibliografies temàtiques i guies de lectura 

 Banc de recursos de bones pràctiques  

 Espai de trobada per compartir experiències 

 Ressenyes de llibres infantils i juvenils 

 Materials per l'alfabetització informacional 

 Materials per al foment de la lectura 

 Catàleg de literatura infantil i juvenil 

 Catàleg especialitzat amb recursos per mestres 

 Ajuts i convocatòries per la biblioteca escolar 

 Notícies relacionades amb les biblioteques escolars 

 Espai de formació relacionada amb la biblioteca escolar 

 Base de dades de biblioteques escolars 

 Presència a les xarxes socials (Facebook, Twitter, ...) 
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5.4. Persones i escenaris 

Després de conèixer els perfils i necessitats dels bibliotecaris escolars, a través de 
les entrevistes i el focus group, cal contextualitzar-los dins del projecte, i la millor 
manera per fer-ho és fent servir  la tècnica de persones i escenaris. La creació de 
personatges és de gran ajuda en la planificació del disseny del web perquè 
proporciona una persona real per a la qual crear el portal, a través d’un possible 
escenari real. 

En aquest apartat s’identifiquen tres tipus d’usuaris i se’ls exposa en tres possibles 
escenaris. Un escenari és la descripció d’un usuari  a una situació d’ús del lloc 
web amb un objectiu concret. Situar-lo en acció per a la consecució d’un 
objectiu (Carroll i Rosson, 200259). 

Aquesta tècnica ajuda a explicar de quina manera els usuaris realitzen les 
accions per aconseguir el seu propòsit. En aquest cas s’inclouen tres tipus 
d’escenaris per a cada personatge: 

 

• Escenari habitual: es descriu una acció que el personatge realitza amb 
freqüència. 
 

• Escenari de freqüència mitjana: es descriuen accions necessàries. Són 
accions que encara que no es realitzen freqüentment, però que cal realitzar 
cada cert temps. 
 

• Escenari poc habitual: es descriuen accions marginals, de poc ús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
59 Rosson, Mary Beth; Carroll, John Millar. Usability enginnering: scenario-based  development 
of human interaction. San Francisco: Academic Press, 2002 (The Morgan Kaufmann series in 
interactive technologies) 
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5.4.1. Personatge 1 

 

 

                           Nom: Enric  
                                       Edat: 33 anys 
                                       Perfil: professor de secundària 
 
 
Descripció del personatge 
Enric és el responsable de la biblioteca de la seva escola des de fa tres anys. Al 
centre on treballa s’imparteix educació infantil, primària i secundària i per tant la 
biblioteca la visiten alumnes dels tres cicles. Un dels motius pels quals li agrada la 
biblioteca escolar és perquè li encanta la lectura i recomanar llibres als seus 
alumnes. També és un entusiasta de les noves tecnologies, i està 
permanentment connectat a internet a través de les xarxes socials. 
 
 
  **** 
 
Escenari 1 
Són les 3 de la tarda d’un dimecres. És l’únic dia que pot dedicar-hi més temps a 
la biblioteca sense que cap alumne l’interrompri, ja que la biblioteca està 
tancada als alumnes a aquella hora. Està planejant realitzar una activitat de 
cerca d’informació amb alumnes de 1r d’ESO, i vol fer servir tant material 
documental en paper com en digital.  
 
Què necessita? 
Espera trobar activitats i propostes didàctiques que l’ajudin a poder crear una 
bona activitat de recerca d’informació per als seus alumnes de 1r d’ESO. Li 
agradaria poder trobar un espai de bones pràctiques on poder  compartir 
informació i propostes amb altres bibliotecaris escolars. La feina dl bibliotecari 
escolar és una mica solitària i de vegades cal tenir algun company que es troba 
en la mateixa posició per compartir idees i recursos. 
 
 
Com l’ajuda el portal? 
El portal li ofereix recursos didàctics classificats per cicles educatius on pot trobar 
documentació relacionada amb la cerca d’informació. Com a complement el 
portal també li ofereix exemples de bones pràctiques d’altres centres dels quals 
pot extreure idees o copiar l’activitat. Aquestes bones pràctiques són obertes a 
la participació, per tant qualsevol persona registrada al portal pot fer les seves 
aportacions a aquests bones pràctiques, a partir de les quals poden sorgir altres 
propostes. 
 

**** 
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Escenari 2 
A l’hora també vol aprofitar per catalogar els llibres que ha comprat per ampliar 
el fons dels més petits. No pot dedicar-se gaire temps a aquesta tasca ja que té 
de seguida ha de anar cap a classe.  
 
Què necessita? 
Necessita estalviar temps en catalogació. És una tasca que no domina gaire, és 
molt tècnica, tot i que té coneixements de catalogació. Necessitaria poder 
extreure dades d’algun catàleg per poder-les aprofitar i afegir-les a catàleg de 
la seva escola.  
 
Com l’ajuda el portal? 
El portal ofereix un catàleg actualitzat de llibres per infants i joves, amb les últimes 
novetats recomanades pel Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil. Els registres 
d’aquest catàleg es poden exportar a un altre catàleg i d’aquesta manera 
estalviar temps als mestres i professors en la catalogació. 
 
 

**** 
 
 

Escenari 3 
L’Enric és l’encarregat d’adquirir i seleccionar els llibres per a la biblioteca, i 
també recomana altres lectures als companys del claustre. Li agrada molt estar 
al dia de les novetats bibliogràfiques, tant de literatura infantil i juvenil, com de 
llibres pedagògics. 
 
Què necessita? 
Necessita un recurs o una eina que li permeti estar al dia de les darreres novetats 
bibliogràfiques. Aquests llibres han de tenir una certa qualitat, aquest és un criteri 
bàsic a l’hora fer la seva selecció. 
 
Com l’ajuda el portal? 
El portal li ofereix les darreres novetats aparegudes al mercat, amb un apartat 
destacat al portal. Aquestes novetats també les ofereix a través de la butlletí 
quinzenal, al canal RSS de les novetats i a través de les xarxes socials Twitter i 
Facebook. Les seleccions i recomanacions bibliogràfiques que realitza la 
Biblioteca Rosa Sensat són una garantia de qualitat, ja que abans tots els llibres 
seleccionats passen per persones expertes, tant de literatura infantil i juvenil com 
d’educació. 
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5.4.2. Personatge 2 

 
 
 
 
 
                                  Nom: Vicenta  
                                  Edat: 53 anys 
                                  Perfil: mestra d’educació primària 
 
 
 
Descripció del personatge 
La Vicenta és mestra d’educació primària des de fa 30 anys i és la cap d’estudis 
de la seva escola. Li agrada moltíssim la seva professió i sobretot li agrada molt la 
lectura. Des de fa 7 anys que s’encarrega de la biblioteca de la seva escola. Uns 
anys enrere tenia l’ajuda d’una altra persona que li servia de suport a les tasques 
més tècniques, però des de fa un parell d’anys que ja no té aquesta ajuda, i no 
pot dedicar-se a la biblioteca tant com li agradaria. 
 
 

**** 
 
 

Escenari 1 
S’apropa el Dia de la Dona i vol crear una activitat amb els seus alumnes 
relacionat amb la coeducació i el sexisme a la literatura.  
 
Què necessita? 
Li agradaria poder trobar una selecció acurada de llibres recomanats per a 
infants 7 a 11 anys sobre coeducació i sexisme que inclogués alguna activitat 
més lúdica per a realitzar amb els nens. 
 
Com l’ajuda el portal? 
El portal ofereix bibliografies temàtiques, tant de llibres per infants i joves com 
d’educació, que li poden ser d’utilitat per a la selecció bibliogràfica. Des del 
catàleg de la Biblioteca Rosa Sensat també es pot accedir a més recursos 
relacionats amb aquest tema.  
 
 

**** 
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Escenari 2 
La Vicenta es vol posar una mica al dia i fer alguna formació relacionada amb 
les tasques tècniques de la biblioteca escolar. Des de que no compta amb la 
persona de suport es veu que va una mica justa i que hi ha feines que no sap 
ben bé com resoldre-les. 
 
 
Què necessita? 
Necessita fer un curs d’especialització, ja que coneixements ja en té, sobre 
biblioteques escolars, per poder oferir un millor servei a la comunitat educativa.  
 
Com l’ajuda el portal? 
El portal ofereix tant informació sobre cursos presencials, que es realitzen a la seu 
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat com també ofereix la possibilitat d’oferir 
recursos en línia. Els cursos ofertats són relacionats amb la biblioteca escolar, la 
literatura infantil i juvenil i la competència informacional. 
 
 

**** 
 

 
Escenari 3 
La Vicenta com a cap d’estudis també rep les demandes del claustre. Una de 
les demandes que li fan els mestres de la seva escola és on poder obtenir 
recursos didàctics per a poder fer servir a l’aula, recursos per als mestres. 
 
Què necessita? 
Necessita poder trobar un espai on es reculli recursos per a mestres de totes les 
àrees curriculars de primària.  
 
Com l’ajuda el portal? 
El portal ofereix un catàleg de consulta de recursos educatius per als mestres, 
amb més de 55.000 registres bibliogràfics, alguns dels quals es troben a text 
complet. 
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5.4.3. Personatge 3 

 
 
 
 
 
                                  Nom: Marta  
                                  Edat: 22 anys 
                                  Perfil: estudiant de biblioteconomia i documentació 
 
 
 
Descripció del personatge 
La Marta és estudiant de biblioteconomia i documentació. Li ha sortit 
l’oportunitat de treballar a la biblioteca d’una escola del seu barri amb un 
conveni de pràctiques educatives. Tot i que no és la seva especialitat pensa que 
pot ser una bona oportunitat per adquirir experiència en el món laboral de les 
biblioteques, a més el món educatiu també li agrada molt. La tasca principal 
que farà a la biblioteca és catalogar, però també realitzarà altres tasques 
relacionades amb la lectura.  
 

**** 
 
Escenari 1 
Són les 11.30h de divendres. És l’hora del pati i la Marta està a la biblioteca fent 
préstec als alumnes que aprofiten aquesta estona per agafar un llibre de la 
biblioteca. En aquells moments arriba la directora de l’escola i li demana que 
prepari un pla d’actuació per actualitzar el fons de la biblioteca, ja que és un 
dels motius pel quals han contractar a una persona amb coneixements 
especialitzats. 
 
Què necessita? 
Tot i que té coneixements teòrics de biblioteques, necessita trobar tota la 
informació possible relativa al tema de biblioteques escolars, sobretot en quant 
als primers passos d’organització del fons. Estaria molt interessada en poder 
trobar algun exemple real de biblioteca escolar que hagi realitzat un pla 
d’actuació com el que li demanen. 
 
Com l’ajuda el portal? 
El portal li ofereix totes aquelles eines i recursos bàsics per a poder encetar el 
projecte de la biblioteca escolar, entre els quals es troba la gestió de la 
col·lecció, com l’expurg, la selecció, l’adquisició, etc. També li ofereix 
bibliografia bàsica per a la biblioteca escolar. És tracta d’unes bibliografies, per 
cicles educatius, que recull els llibres bàsics que ha de tenir una biblioteca 
escolar, tant de literatura infantil i juvenil, com de coneixements. 

 
 

**** 
 



Definició i conceptualització d’un portal de referència per a les                           
biblioteques escolars catalanes 

 

 
Màster en Gestió de Continguts Digitals 
 

 
 

127 

 
Escenari 2 
Arrel del seu treball a la biblioteca escolar ha descobert que existeixen grups de 
treball, estudis i investigacions entorn a les diferents temàtiques d’aquest àmbit i 
té curiositat en saber com funcionen aquests grups i si pot participar o 
col·laborar d’alguna manera, i així adquirir coneixements i experiència.  
 
Què necessita? 
Necessita obtenir informació sobre grups de treball, per poder-hi participar, i 
saber quines investigacions i estudis hi ha sobre les biblioteques escolars.  
 
Com l’ajuda el portal? 
El portal ofereix un apartat dedicat a estudis i investigacions que tracta de 
recollir tot el material que hi ha a la xarxa sobre aquest tema. D’altra banda 
també inclou un apartat dedicat als grups de treball lligats a l’Associació, que 
treballen el tema de les biblioteques escolars i la lectura. 
 
 

**** 
 
 

Escenari 3 
A la Marta li agradaria poder assistir a algunes jornades relacionades amb la 
biblioteca escolar. També li agradaria poder estar al dia de les notícies lligades a 
aquest àmbit, ja que es vol convertir en tota una professional de biblioteques 
escolars. 
 
Què necessita? 
Necessita saber si s’organitzaran jornades de biblioteques escolars d’aquí poc, o 
si més no, si hi ha alguna jornada o conferència sobre aquest àmbit. Pot ser la 
manera d’estar al dia d’aquests temes és rebent notícies periòdiques 
relacionades amb el tema. 
 
Com l’ajuda el portal? 
El portal ofereix un apartat dedicat a jornades i a un altre a notícies sobre 
biblioteques escolars, o temes similars. Aquestes notícies arriben als usuaris o bé 
consultant periòdicament el portal, o a través de les diferent vies de 
comunicació com les xarxes socials, RSS, email o butlletí electrònic.  
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6. Definició del nou portal 
En aquest apartat es defineix el que serà el nou portal de referència per 
biblioteques escolars catalanes, sempre tenint en compte els objectius 
estratègics del projecte detallats anteriorment i els diferents anàlisis realitzats.  
 
El nou portal es defineix a partir de la disciplina de d’arquitectura de la 
informació, que és “l’art d’estructurar i classificar llocs webs i intranet amb la 
finalitat d’ajudar als usuaris a trobar i manejar la informació” (Rosenfeld i Morville, 
200260). 
 
Els elements que es integren la definició del portal són: 
 
• Definició dels requeriments 
• Inventari dels continguts 
• Definició de l’estructura de continguts 
• Definició del disseny conceptual 
 
 

 
Figura 105. Fases del disseny d’un web, basat en els diagrames de Garret 

Imatge obtinguda de www.nosolousabilidad.com 
 
 
 
 

6.1. Definició dels requeriments 
 
A partir de les dades obtingudes de les entrevistes realitzades als bibliotecaris 
escolars, el focus group realitzat a persones expertes en biblioteques escolars i de 
l’anàlisi dels diferents portals de referència i webopacs, s’extreu quins recursos 
oferirà el portal, com es gestionen aquestes continguts i quines funcionalitats 
oferirà el nou lloc web. 
 
 
 

                                                        
60 Rosenfeld, Louis; Morville, Peter. Information architecture for the World Wide Web. 2nd ed. 
Sebastopol: O’Reilly, 2002 
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El públic al qual va destinat aquest portal, tal i com s’ha comentat anteriorment 
a l’abast del projecte, són aquelles persones que són responsables de la 
biblioteca de la seva escola o institut, que poden ser mestres, professors, 
bibliotecaris o altres persones relacionades amb la comunitat educativa. 
 
Aquests mestres i professors no només demanden un lloc web on es reculli 
informació i recursos, sinó que també necessiten un espai on poder fer 
aportacions i compartir experiències, tal i com comenta l‘Enric. 
 
 

 

 

 

“Li agradaria poder trobar un espai de bones pràctiques on poder  compartir 
informació i propostes amb altres bibliotecaris escolars. La feina del 

bibliotecari escolar és una mica solitària i de vegades cal tenir algun 
company que es troba en la mateixa posició per compartir idees i recursos” 

 
 
És per aquest motiu que el nou portal tindrà un enfocament de biblioteca 2.0 on 
hi haurà participació i retroalimentació per part de l’usuari. El concepte de 
biblioteca 2.0 l’utilitza per primer cop Michael Casey al 200561, on definia que: 
 

“El model de biblioteca 2.0 intenta implicar en el desafiament i implementació de serveis 
bibliotecaris fomentant la retroalimentació i la participació." 

 
La participació i la retroalimentació cassa amb un dels objectius del nou portal 
que és el de permetre el treball en xarxa i la participació dels bibliotecaris 
escolars. 
 
En el cas de les biblioteques escolars, Andrés Pulido (2010)62 remarca que una 
biblioteca escolar 2.0 ha de ser una biblioteca virtual i dinàmica, en la qual la 
interacció ha de ser la seva base fonamental. Andrés Pulido indica que alguns 
dels principis bàsics que ha de tenir la biblioteca escolar 2.0 són: 
 
• Una biblioteca ubiqua: que estigui a tot arreu i a totes hores que es doni a 

conèixer i que creï espais de trobada a la xarxa. 
 
• Una biblioteca participativa: que convidi a la col·laboració dels usuaris amb 

la finalitat d’aprofitar la intel·ligència col·lectiva, per a que es converteixin en 
constructors de nous serveis (recomanant lectures i llocs web, enriquint el 
catàleg o realitzant comentaris). 

 

                                                        
61 Més informació: http://www.librarycrunch.com 
62 Pulido Villar, Andrés. La biblioteca escolar 2.0. El cambio necesario” [en línia].  e-Co: revista 
digital  de educación y formación del profesorado. 2010. [Consulta: 12 de maig 2012]. 
Disponible a: 
<http://revistaeco.cepcordoba.org/index.php?view=article&catid=7%3Amonografico&id=70%3Ala-
biblioteca-escolar-20-el-cambio-necesario&format=pdf&option=com_content&Itemid=38>  
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• Una biblioteca creadora i formadora: no només ha de ser un espai de 
consulta i lectura, sinó que genera informació i coneixement. Ajuda a 
l’alfabetització digital i informacional, afavorint el desenvolupament de les 
competències bàsiques del currículum. 

 
Aquests tres principis bàsics coincideixen amb les conclusions extretes del focus 
group, per tant caldrà tenir-les en compte a l’hora de realitzar la definició dels 
continguts.  
 
Una altra de les demandes dels usuaris entrevistats és la necessitat d’estalviar 
temps en la catalogació del fons de la seva biblioteca. Una bona biblioteca ha 
de tenir tots els seus documents catalogats, però també ha de poder donar 
altres serveis a la comunitat educativa. Els bibliotecaris escolars, però, no 
disposen de gaire temps a la setmana per poder organitzar activitats i catalogar 
llibres, per tant dediquen la major part del seu temps a la catalogació. Aquesta 
és una feina que es podria estalviar amb la creació d’un catàleg col·lectiu de 
biblioteques escolars, on hi hagués una biblioteca central catalogadora i la resta 
de biblioteques només cal que copiïn la informació que troben en aquest 
catàleg, com així ho demana l’Enric. 
 
 

 

 

 

“Necessita estalviar temps en catalogació. És una tasca que no domina 
gaire, és molt tècnica, tot i que té coneixements de catalogació. 

Necessitaria poder extreure dades d’algun catàleg per poder-les aprofitar i 
afegir-les a catàleg de la seva escola” 

 
 
És per aquest motiu que el portal ha d’integrar un catàleg, i un de referència és 
el de la Biblioteca Rosa Sensat, amb més de 75.000 documents catalogats, tots 
ells adreçats als mestres i professors, així com als infants i joves.  
 
Aquest catàleg, al igual que el portal, ha de poder oferir als usuaris la possibilitat 
d’afegir comentaris, etiquetes i puntuacions que permeten crear un producte 
amb més informació, ja que a les persones en agrada saber que és el que 
llegeixen, escolten i miren altres persones, tal i com va comentar Michael Casey 
al 200663. L’ús de la informació social i l’aprofitament de la tecnologia col·lectiva 
ajuden a reforçar el paper de l’opac com a eina de descobriment d’informació 
i no només com a localitzador de documents. 
 
 
 
  
 

                                                        
63 Casey, Michael E.; Savastinuk, Laura C. Library 2.0. Library journal. 2006; vol. 131, núm. 14, p. 
40-42. [Consulta: 24 de maig 2012]. Disponible a: 
 <http://www.libraryjournal.com/article/CA6365200.html> 
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6.1.1. Funcionalitats 
 
Per a poder garantir l’acompliment dels objectius del projecte i les necessitats 
dels usuaris cal definir les funcionalitats que tindrà el nou portal. La definició de 
les funcionalitats es realitza en base a les dades obtingudes en l’anàlisi dels 
portals de referència i les converses mantingudes en les entrevistes i el focus 
group. 
 
 
D’aquests anàlisis s’extreu que el portal ha de tenir les següents funcionalitats: 
 

• Comunicació 
• Participació 

 
Aquestes funcionalitats són sobretot per a que els usuaris puguin interaccionar 
amb el portal i amb altres bibliotecaris escolars dins del mateix, per tant moltes 
de les funcionalitats incloses seran eines 2.0 que facilitin aquesta interacció, 
cooperació i el treball en xarxa. 
 
 
6.1.1.1. Funcionalitats del portal 
 
a) Comunicació  
 
El portal ha de poder comunicar-se amb els seus usuaris oferint informació 
actualitzada i puntual. Per a fer-ho el portal ha de poder oferir els següents 
serveis: 
 
• Presència a les xarxes socials: la societat actual cada vegada té més 

presència a les xarxes socials com a via de comunicació entre les persones. 
Per tant el nou portal ha de ser present en aquestes xarxes socials, com a 
mínim a les més populars, que són Facebook i Twitter, per poder comunicar a 
la comunitat de les actualitzacions del portal, notícies, etc. 

 
• RSS: és una altra via de comunicació amb els possibles usuaris. En aquest cas 

permet mantenir al dia als usuaris de les actualitzacions i novetats introduïdes 
al portal. 

 
• Email: una altra via de comunicació molt utilitzada pels usuaris d’internet és el 

correu electrònic, per tant cal donar l’opció de compartir els recursos 
inclosos al portal via email. 

 
• Butlletí o newsletter: és una altra via de comunicació amb els possibles usuaris 

del portal. Aquest inclou les informacions de les activitats i novetats 
relacionades amb el portal, la Biblioteca Rosa Sensat i l’Associació de 
Mestres Rosa Sensat. El butlletí serà quinzenal. 

 
• Compartir recursos: s’ha de donar l’opció als usuaris del portal el poder 

compartir els recursos a través de les seves xarxes socials. Cal afegir una 
aplicació que permeti aquesta opció i es pugui compartir com a mínim a 
Facebook, Twitter, Delicious, Linkedin i marcadors. 
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b) Participació 
 
• Comentaris: per tenir més comunicació entre els usuaris, el portal ha d’oferir 

l’opció d’afegir comentaris al recursos inclosos. Amb aquests comentaris es 
pot configurar una llista dels recursos més comentats que tingués un accés 
directe des de la plana principal.  

 
 
• Valoracions: els usuaris han de poder valorar els recursos inclosos al portal, 

d’aquesta manera es pot crear una llista dels recursos més valorats, i per tant 
més recomanats pels propis bibliotecaris escolars. A l’igual que els 
comentaris, aquesta llista es podria configurar per a que fos visible a la plana 
principal del portal. 

 
• Aportacions: una de les característiques d’aquest portal és que els usuaris 

han de poder afegir recursos didàctics treballats a la seva biblioteca escolar. 
Aquests recursos els han de poder oferir directament els mateixos usuaris, els 
quals hauran de passar un control de qualitat, ja que no tot el que s’enviï es 
podrà penjar al lloc web. Per poder-ho fer, però, cal estar prèviament 
registrat. Les aportacions incloses pels bibliotecaris escolars, podran ser 
comentades per altres bibliotecaris escolars, de tal manera, que a partir 
d’aquests recursos es podran crear d’altres. 
  

• Etiquetatge: a través de tags o etiquetes els usuaris podran definir el 
contingut del recurs, amb el seu propi llenguatge. A partir d’aquestes 
etiquetes es pot realitzar un núvol de tags, que enllaci directament amb els 
continguts etiquetats, 

 
• Registre d’usuari: per poder accedir a determinades funcionalitats, com és el 

cas de les aportacions, caldrà que l’usuari estigui registrat al portal.  
 
• Xat: aquest xat servirà per resoldre dubtes relacionats amb la consulta i 

funcions del portal. 
 
c) Altres funcionalitats 
 
• Cercador: un cercador intern per poder buscar els continguts inclosos dins 

del portal. Quedarà exempt de cerca tots els registres inclosos al catàleg, ja 
que aquests ja disposen de la seva pròpia interfície de cerca. S’inclourà una 
cerca simple i una avançada, per afinar més en la cerca de continguts. Els 
resultats obtinguts a la cerca hauran de poder ser ordenats per ordre de 
rellevància, títol, autor, data i valoració. 

 
• Mapa: s’ha d’incloure un mapa web on es mostri la classificació jeràrquica 

dels continguts. Aquest és un element important ja que serveix per orientar a 
l’usuari, en cas que aquest s’hagi perdut dins dels continguts del web. 

 
• Contacte: hi haurà un apartat per poder posar-se en contacte amb el 

personal que gestionarà el portal. Inclourà el número de telèfon de contacte, 
la localització de la seu (adreça i mapa d’ubicació) i l’adreça de correu 
electrònica. 
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6.1.1.2. Funcionalitats del webopac 
 
El portal també inclou un webopac, que també tindrà unes funcionalitats 
específiques, en aquest cas més relacionades amb: 
 
 
a) Participació 
 
• Comentaris: els usuaris, a l’igual que al portal, podran afegir comentaris als 

registres inclosos al catàleg, de tal manera que lo donaran un valor afegit a 
cada registre, ja que contindrà informació d’altres mestres i professors 
comentant el recurs. Aquest és un dels elements que més valoren 
positivament a les entrevistes.  
 

• Valoracions: els usuaris també podran afegir valoracions als registres inclosos 
al catàleg. A partir d’aquestes valoracions es pot extreure, a posteriori, una 
llista dels registres més valorats pels usuaris i mostrar-los a la pàgina principal 
del webopac. 

 
• Etiquetatge: els usuaris del portal podran afegir etiquetes als registres de 

catàleg. Aquestes etiquetes seran complementàries a les matèries de cada 
registre. Els usuaris podran afegir etiquetes, amb llenguatge natural. 
D’aquesta manera es pot resoldre un dels problemes que es troben els 
bibliotecaris escolars a l’hora de buscar informació per conceptes. A partir 
d’aquestes etiquetes es proposa de realitzar un núvol de tags amb les 
paraules més utilitzades, i que remetin als registres que les inclouen. 

 
• Registre d’usuari: cada persona registrada al portal podrà accedir al seu 

compte personal i consultar els llibres que té prestats, fer reserves i 
renovacions. 

 
 
b) Comunicació 
 
• Xarxes socials: incloure eines per poder compartir registres del catàleg a 

través de les xarxes socials. 
 

• Subscripció a canals RSS: la interfície del webopac ha de permetre la 
subscripció d’alguns serveis a través de RSS, com les novetats o bibliografies 
temàtiques. 

 
 
c) Altres funcionalitats que pot oferir el webopac relacionades amb el registre 
del document  
 
• Imatge: incloure imatges que identifiquin el contingut del document, com la 

coberta escanejada d’un llibre. Aquest és un element molt valorat durant les 
entrevistes realitzades. 
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• Enllaços: incloure enllaços externs, que complementin el contingut del 
registre. Aquest element li pot donar valor afegit al registre, tot i que seria més 
recomanable el poder oferir íntegrament documents a text complet, enlloc 
d’enllaços, ja que aquests últims es poden perdre amb facilitat. 

 
• Exemplars: indicar quants exemplars hi ha de cada documents, i si estan 

prestats o no. És preferible que aquesta informació aparegui amb la 
informació completa del registre.  

 
• Formats: el catàleg ha de poder oferir l’opció de visualització del registre en 

diferents formats, per poder fer també una posterior exportació de dades.  
 
• Obres relacionades: a partir de les dades de matèries i autors es pot mostrar 

a l’usuari altres obres relacionades amb el registre mostrat.  
 
• Google Books: a través d’una aplicació informàtica afegir un enllaç a 

Google Books per aquells llibres inclosos al catàleg que es troben digitalitzats 
en aquesta plataforma, d’aquesta manera es dóna accés al text complet 
de l’obra.  

 
• Wikipedia: de la mateixa manera que es realitza amb Google Books, amb 

una aplicació informàtica es pot donar accés a Wikipedia. En aquest cas 
seria útil per als llibres de coneixements per infants i joves. 

 
 
d) Altres funcionalitats 
 
• Novetats: donar visibilitat als últims documents entrats al catàleg, de tal 

manera que aquesta llista pot canviar diàriament, segons el ritme 
d’adquisicions i de catalogacions. 
 

• Bibliografies temàtiques: el webopac permetrà realitzar bibliografies 
temàtiques automàticament, a partir de les dades del catàleg.  

 
• Ordenació dels registres: el webopac ha de permetre l’ordenació dels 

registres recuperats per rellevància, autor, títol, data i puntuació. 
 
 
6.1.2. Requeriments tècnics 
 
6.1.2.1. Requeriments tècnics del portal 
 
L’administració del portal es realitzarà amb el gestor de continguts Joomla!. 
Aquest és un dels gestors de continguts (CMS) més populars de codi obert. Entre 
les seves avantatges destaca: 
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• L’organització de continguts a través de seccions i categories, que faciliten la 
navegació de l’usuari al portal. 
 

• La senzilla publicació, modificació i edició de continguts, ja que no cal ser un 
expert en format html. 

 
• Es poden crear pàgines il·limitades 
 
• Està realitzat amb codi obert, amb la qual cosa no cal comprar una llicència 

per obtenir el gestor de continguts. 
 
• Permet incloure mòduls que complementen els contingut del lloc web. 
 
• Codi optimitzat a les recomanacions del W3C64 (World Wide Web 

Consortium). 
 
La versió que es farà servir serà Joomla! 2.5, ja que inclou algunes noves 
prestacions, respecte a les versions anteriors, que es recomanen per al portal 
com: 
 
• Incorpora cerca avançada 
• Ha realitzat millores en el motor de cerca intern 
• Suporta diferents bases de dades 
• Caphtcha que evita spams 
 
Per poder instal·lar Joomla! cal un servidor  amb les següents característiques 
tècniques: 
 
• PHP 5.2.4 o superior 
• MySQL 5.0.4 o superior 
• Per a servidors tipus Unix (Linux): Apache 2.x 
• Per a servidors Windows: IIS 7 
 
El portal, també ha de permetre incloure arxius de text, imatge, vídeo i so. 
S’utilitzaran formats no propietaris de fitxers segons la tipologia d’arxius: 
 
• Text: pdf, rtf 
• Imatge: png, jpeg, gif 
• Video: mpeg 
• So: aiff, wav 
 
El portal ha de ser compatible amb els navegadors: 
 
• Internet Explorer: a partir de la versió 7 +  superiors 
• Mozilla Firefox: a partir de la versió 1.1. + superiors 
• Opera: a parti de la versió 9 + superiors 
• Google Chrome: a partir de la versió 2 + superiors 
 
El portal s’optimitzarà amb una resolució de pantalla de 1024x768 píxels. 

                                                        
64 Més informació: http://www.w3c.es 
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El lloc web també ha de poder visualitzar-se a través dels dispositius mòbils, ja 
que la consulta d’internet amb smartphones i tablets cada vegada és més 
freqüent. Per tant cal que el portal estigui optimitzat per a aquest tipus de 
dispositius, amb la creació de plantilles específiques o amb l’extensió 
MobileJoomla. 
 
 
6.1.2.2. Requeriments tècnics del webopac 
 
La gestió del catàleg es realitzarà amb el programa de gestió de biblioteques 
Absysedu 2.0. Aquest és un programa creat per l’empresa Baratz, especialment 
dissenyat per a les biblioteques escolars i que incorpora eines de web 2.0 que 
facilita la participació, la col·laboració i el treball en xarxa dels usuaris del 
catàleg.   
 
S’ha seleccionat aquest programa pels següents motius: 
 
• Consistència i viabilitat del programa.  
• Manteniment del programa per part de l’empresa.  
• Registres bibliogràfics en format normalitzat MARC21 
• Possibilitat de creació d’un catàleg col·lectiu de biblioteques escolars, on la 

Biblioteca Rosa Sensat serà la central catalogadora.  
• Eines 2.0 per a la gestió dels registres.  
• Donació del programa per part de l’empresa Baratz a la Biblioteca Rosa 

Sensat. 
 
El programa inclou els següents mòduls de gestió de biblioteca: 
 
• Catalogació 
• Usuaris 
• Préstec 
• Adquisicions 
• Publicacions en sèrie 
• Comptabilitat 
• Manteniment 
• Administració 
• Webopac 
 
El mòdul que s’ha de desenvolupar per al portal és el webOpac. Aquest mòdul 
permet ser modificat per adaptar-se a l’aparença i disseny del portal, integrant-
lo així com un servei més del portal.  
 
Entre altres funcionalitats aquest mòdul permet: 
 
• Creació de bibliografies dinàmiques 
• Creació de bibliografies estàtiques 
• Gestionar comentaris i opinions dels usuaris 
• Gestionar les etiquetes o tags  
• Incloure imatges de les cobertes 
• Incloure enllaços 
• Incloure documents a text complet 
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La integració del webopac d’Absysedu 2.0 amb Joomla! es realitza a través d’un 
Iframe. Un Iframe és un element HTML que permet la inserció d’un document 
HTML dins d’un document HTML principal. Mitjançant l’atribut Transparency 
permet la visualització de la pàgina incrustada, ja que el fons de l’Iframe serà 
transparent, deixant visible el fons de l’arxiu HTML principal, d’aquesta manera es 
pot consultar el webopac com una pàgina més del portal. 
 
 
6.1.3. Accessibilitat 
 
Els continguts del portal es validaran amb el certificat Doble-A.  Per assolir aquest 
objectiu es tindran en compte les pautes d’accessibilitat WCAG 1.065 (Web 
Content Accessibility Guidelines versió 1.0) establertes per  la WAI (Web 
Accessibility Iniciative), grup internacional de treball que pertany al W3C (World 
Wide Web Consortium).  

 
 

6.2. Recursos del portal 
 
Després d’analitzar les dades obtingudes de les entrevistes i el focus group, 
s’extreu que el portal hauria de contenir dos tipus de continguts: uns de caire 
més informatiu i de referència, i d’altres que tinguin una vessant de caire més 
pedagògic i didàctic, als quals els bibliotecaris escolars puguin participar, oferir 
les seves propostes i crear-ne de noves.  
 
La classificació dels continguts es farà en base a una classificació temàtica, en 
un primer nivell i orientada a l’audiència en un segon nivell. 
 
La classificació temàtica es útil perquè agrupa els continguts per similitud 
semàntica. En aquest cas el portal agrupa els continguts segons sigui: 
 
• Recursos de referència 
• Recursos per a l’animació a la lectura 
• Recursos per a l’accés de la informació 
• Recursos per als mestres 
 
Alguns dels continguts recollits en aquests quatre grans apartats poden estar 
repetits sota el mateix nom a cada un dels grups. Després de recollir i decidir els 
continguts que ha d’incloure el portal es passarà a crear l’arbre dels continguts 
on es definirà l’estructura dels mateixos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
65 Més informació: http://www.w3.org/TR/WCAG10/ 
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a) Recursos de referència: són aquells recursos que proporcionen eines per a 
treballar i desenvolupar el projecte de biblioteca escolar a l’escola, com: 
 

• Directrius i manifestos  
• Normativa legal 
• Manuals amb tasques tècniques 

 Organització  
 Senyalització 
 Equipament 
 Expurg 
 Selecció i adquisició de fons 
 Catalogació 
 Classificació i indexació 
 Política de préstec 

• Informes i estudis sobre biblioteques escolars 
• Documents per a l’avaluació de la biblioteca escolar 
• Directori de biblioteques escolars 
• Bones pràctiques o propostes didàctiques 
• Recull bibliogràfic sobre biblioteques escolars 
• Notícies d’actualitat entorn la biblioteca escolar 
• Jornades i congressos de biblioteques escolars 
• Ajuts i subvencions 
• Formació 
• Assessoraments 
• Projectes d’investigació 
• PLEC (Pla de Lectura de Centre) 
• Catàleg sobre biblioteques escolars de la Biblioteca Rosa Sensat  

 
 

b) Recursos per a l’animació a la lectura: són aquells recursos que proporcionen 
eines per la selecció de llibres i lectures per a l’escola i la biblioteca escolar, així 
com a eina de suport per realitzar activitats per al foment de la lectura a l’escola 
i l’alfabetització informacional: 
 

• Guies de lectura 
• Bibliografies temàtiques 
• Recomanacions de llibres 
• Exposicions bibliogràfiques virtuals 
• Notícies sobre literatura infantil i juvenil 
• Recursos didàctics sobre llibres i lectura a l’escola 
• Recull de bones pràctiques escolars en el foment de la lectura 
• Estudis i informes sobre lectura i escola 
• Jornades i congressos sobre literatura infantil i juvenil  
• Formació 
• Assessoraments 
• Projectes d’investigació sobre literatura infantil i juvenil i escola 
• Catàleg de literatura infantil i juvenil de la Biblioteca Rosa Sensat  
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c) Recursos per a la competència informacional: són aquells recursos que 
proporcionen eines per a la confecció d’activitats entorn a l’accés, cerca, 
tractament i comunicació de la informació: 
 

• Materials didàctics per a l’accés a la informació 
• Recull de bones pràctiques  
• Estudis i informes sobre competència informacional a les biblioteques 

escolars 
• Formació 
• Assessoraments 

 
d) Recursos per als mestres: que proporcionin el suport necessari als mestres en 
les seves tasques docents. 

 
• Recursos digitals de les diferents àrees curriculars 
• Banc de recursos audiovisuals 
• Bibliografies temàtiques de les diferents àrees curriculars 
• Novetats bibliogràfiques 
• Exposicions bibliogràfiques virtuals de les diferents àrees curriculars 
• Catàleg de recursos d’educació de la Biblioteca Rosa Sensat 

 
En un segon nivell es classifiquen els continguts per audiència, ja que les 
necessitats per cada tipus d’usuari és diferent, i cal poder diferenciar quins són 
els continguts més adients per a cada perfil. Servirà per a classificar aquells 
continguts de caire més didàctic. 
 
 
 

6.3. Definició de l’estructura 
 
Es proposa una estructura del lloc web orientada als bibliotecaris escolars, el 
disseny del qual està centrat en l’usuari. Per tant s’ha de tenir en compte com els 
usuaris esperen trobar la informació, per això s’analitzen les respostes a les 
entrevistes realitzades, les dades extretes del focus group i dels anàlisi dels portals 
i dels webopacs. 
 
Un cop establerta l’estructura i els continguts es realitza un cardsorting a diferents 
usuaris per comprovar com classifiquen aquests els continguts proposats i si 
s’adeqüen a la proposta inicial presentada.  
 
A partir de les dades obtingudes del cardsorting es crea la nova i definitiva 
estructura del portal. 
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6.3.1. Creació de l’estructura 
 
Per a classificar els continguts del portal s’han d’estructurar, és a dir articular 
relacions, ja sigui de continguts o categories de continguts, en forma d’enllaços 
o vincles hipertextuals. 
 
Un lloc web es pot estructurar de maneres molt diverses, i tenir diferents tipus 
d’estructura. En aquest cas el portal que es proposa té dos tipus d’estructura: 
 
• Estructura jeràrquica: les pàgines s’estructuren definint relacions jeràrquiques 

entre elles.  A partir de la pàgina principal s’enllacen seccions i menús que 
porten de la informació general a la més específica. Aquest tipus 
d’estructura  és flexible i escalable, la qual cosa permet oferir gran quantitat 
de pàgines i resulta més fàcil orientar a l’usuari en la navegació. 

 
 

 
 

Figura 106. Estructura jeràrquica 
Imatge obtinguda de www.nosolousabilidad.com 

 
 
 
• Estructura hipertextual: les pàgines s’enllacen per similitud o relació directa 

amb els continguts. En aquest cas l’estructura hipertextual complementa a 
l’estructura jeràrquica, ja que permet a l’usuari enllaçar d’uns continguts a 
uns altres de diferent temàtica, però relacionades temàticament. 

 

 
 

Figura 107. Estructura hipertextual 
Imatge obtinguda de www.nosolousabilidad.com 
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6.3.2. Arbre de continguts. Proposta inicial 
 
A l’arbre de continguts és el procés a través del qual es mostra de manera 
pràctica les seccions del lloc web i els nivells de cada una de les seccions. 
 
Per a que la proposta del arbre de continguts sigui comprensible i lògica s’haurà 
de resoldre els següents punts: 
 

• Seccions 
• Nivells 

 
 
6.3.2.1. Seccions 
 
Les seccions configuren l’estructura principal del web. Per tal de fer un portal 
fàcil de navegar cal que aquestes seccions siguin les mínimes possibles, per no 
saturar a l’usuari amb molta informació, i fer que la pàgina sigui usable.  
 
Després de realitzar les entrevistes amb els bibliotecaris escolars es constata que 
les necessitats principals d’informació d’aquests es concentra en tres punts: 

 
• Biblioteca escolar 
• Llibres i lectura 
• Competència informacional 
• Experiències  

 
Així ho constaten els tres personatges creats per a aquest projecte. Tots tres 
necessiten informació en aquestes tres àrees. Tant l’Enric com la Vicenta 
necessiten consultar recursos relacionats amb l’animació a la lectura i l’accés a 
la informació. En canvi la Marta necessita trobar recursos relacionats amb la 
biblioteca escolar en general. Destaca també la necessitat, tant l’Enric com la 
Marta de trobar un espai on hi hagi propostes o exemples pràctics d’altres 
biblioteques escolars que hagin realitzat activitats com la que han de dur a 
terme ells a la seva biblioteca. 
 
 

 

 

 

“trobar activitats i propostes didàctiques que l’ajudin a poder crear   una 
bona activitat de recerca d’informació “ 

“Li agradaria poder trobar un espai de bones pràctiques on poder compartir 
informació i propostes amb altres bibliotecaris escolars” 

 

 

  

“trobar una selecció acurada de llibres recomanats per infants de 7 a 11 
anys sobre coeducació i sexisme que inclogués alguna activitat didàctica” 
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“necessita trobar tota la informació possible relativa al tema de           
biblioteques escolars” 

“molt interessada en poder trobar algun exemple real de biblioteca escolar 
que hagi realitzat un pla d’actuació” 

 
 
 
Una de les seccions que es proposa en l’arquitectura del portal és la inclusió de 
recursos per mestres. Aquesta demanda d’informació no és tant sol·licitada per 
part de les persones entrevistades, però sí que s’intueix una mica a través de les 
converses mantingudes. La biblioteca escolar és un element més de l’escola, en 
la qual no només hi participen i gaudeixen els alumnes, sinó que els mestres han 
de prendre també part. Una manera de poder apropar la biblioteca escolar als 
mestres i professors és oferint i facilitant recursos didàctics de totes les àrees 
curriculars per a la seva tasca diària. Aquestes és una de les demandes que 
realitza la Vicenta. 
 
 

 

“necessita poder trobar un espai on es reculli recursos per a mestres de totes 
les àrees curriculars de primària” 

 
 
Es proposa l’incloure una secció dedicada als serveis que ofereix el portal a les 
biblioteques escolars. El portal no només pretén ser un portal que inclogui 
informació relativa al tema, sinó que també vol ser un ser un centre de 
referència, al qual qualsevol persona interessada en l’àmbit de les biblioteques 
escolars i l’educació es pugui adreçar per resoldre dubtes o demanar 
informació.  
 
Per acabar també ha de formar part de l’estructura general del lloc web 
informació general sobre el portal. 
 
Per tant, les seccions que integren la proposta del portal, i que defineixen 
l’estructura general del mateix són: 
 

• Informació sobre el portal  
• Recursos per a la biblioteca escolar 
• Recursos per a l’animació a la lectura 
• Recursos per a l’accés a la informació 
• Bones pràctiques o experiències 
• Recursos per als mestres i professors 
• Serveis 
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Figura 108. Seccions principals del portal 

 
 
6.3.2.2. Nivells 
 
El portal tindrà diferents nivells segons el tipus de recurs que inclogui, però no 
tindrà més de tres nivells, ja que no és recomanable que l’usuari estigui a més de 
tres clics de la informació que vol obtenir. 
 
Cada secció es composa de diferents apartats, que conformen el primer nivell. 
Aquest nivell correspon als tipus de recursos que es poden trobar al portal, com 
bibliografies, horaris, exposicions, publicacions,... 
 
No tots els recursos inclosos, però, arriben a un segon nivell de profunditat, com 
és el cas de la informació continguda a la secció Quin som? o a alguns apartats 
de la secció Serveis, com es veurà més endavant. 
 
 
Són els recursos de caire més didàctic, amb propostes pedagògiques, com les 
experiències o recursos educatius que tindran un segon i tercer nivell. 
 
En aquest cas el segon nivell correspon als recursos classificats per cicles 
educatius, i en un tercer nivell classificats per temes de les diferents àrees 
curriculars. 
 
Tant l’Enric i la Vicenta remarquen la importància de trobar recursos classificats 
per edats o per cicles educatius, ja que no és lo mateix un recurs per a educació 
infantil que per cicles formatius. 
 

 

 

 

“activitat de recerca d’informació per als seus alumnes de 1r d’ESO” 

 

“llibres recomanats per a infants 7 a 11 anys”  

Portal 

Qui 
som? 

Biblioteques 
escolars 

Animació 
a la lectura 

Competència 
informacional 

Banc 
d'experiències 

Recursos per 
mestres Serveis 
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A un tercer nivell, aquests recursos educatius es trobaran classificats per  temes 
d’interès o àrees curriculars, com així ho indica la Vicenta. 
 
 

 

“de llibres recomanats per infant de 7 a 11 anys sobre coeducació”  

 

Per tant, a partir d’aquestes dades es proposa estructurar la seccions Gust per la 
lectura, Competència informacional, Experiències i Recursos per mestres a tres 
nivells: 

 

• 1r nivell: cada un dels apartats de les seccions 
• 2n nivell: per cicles educatius (infantil, primària, ESO, Batxillerat i Cicles 

formatius). 
• 3r nivell: per temes (matemàtiques, ciències naturals, art, tecnologia, etc). 

Les seccions Qui som? i Serveis s’estructuren a un nivell i donen accés directe al 
contingut, en canvi la secció Biblioteques escolars, segons els apartats 
s’estructura a un nivell o dos. 

 

6.3.2.3. Continguts relacionats 
 
Són aquells continguts que han de ser accessibles des de qualsevol punt de la 
pàgina web.  

 
• Cercador intern 
• Mapa lloc web 
• Xarxes socials 
• Xat d’ajuda 
• Contacte 
• Registre d’usuari 
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Cercador intern 

Mapa web 

Xat d'ajuda 

Contacte 

Registre d'usuari 

Xarxes socials 

6.3.2.4. Proposta inicial 
 
Aquesta és la proposta inicial del nou portal, a partir de les dades extretes 
d’anàlisi d’altres portals, entrevistes i focus group. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 109. Estructura de la proposta inicial 
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Al quadre següent es detalla els ítems de cada secció i nivell de la proposta 
inicial: 
 

SECCIÓ NIVELL 1 NIVELL 2 NIVELL 3 
Qui som?     

 Presentació   

 Missió i funcions   

 Equip    

 Localització   

 Horari   

 Contacte   

Biblioteques escolars     

 Com començar?   

  Textos fonamentals i legislació  

  Planificar el projecte  

  Seleccionar el fons  

  Organització i gestió  

  Pla de Lectura de Centre  

 Recursos   

  Directori de biblioteques escolars  

  
Webs i blocs de biblioteques 
escolars  

   Infantil i primària 

   
Secundària i 
Cicles Formatius 

  Catàlegs i bases de dades  

  Publicacions  

   Llibres 

   Revistes 

   Articles 

 Investigació   

  Grups de treball  

  Estudis i informes  

  Projectes d'innovació  

 Actualitat   

  Notícies  

  Jornades i congressos  

  Ajuts i subvencions  

Animació a la lectura     

 Novetats bibliogràfiques   

 
Llibre recomanats per 
infants i joves   

 Guies de lectura   

  Infantil  

  Primària  

  ESO i Batxillerat  

 Bibliografies temàtiques   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  
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   Temes 

  ESO i Batxillerat  

 Exposicions virtuals   

 Recursos didàctics   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO i Batxillerat  

   Temes 

 Activitats   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO i Batxillerat  

   Temes 

 
Catàleg de llibres per 
infants i joves   

Competència informacional     

 Recursos didàctics   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 

 Activitats   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 

Banc d’experiències     
 Biblioteques escolars   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 

 Animació a la lectura   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 
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Competència 
informacional   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 

Recursos per mestres   

 
Novetats bibliogràfiques 
educació   

 
Llibres recomanats 
educació   

 
Bibliografies temàtiques 
educació   

 Exposicions virtuals   

 Recursos didàctics   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 

 Biblioteca digital   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 

 
Catàleg Biblioteca Rosa 
Sensat   

Serveis       

 Préstec   

 Exposicions   

 Presentacions de llibres   

 Xerrades   

 Assessoraments   

 Formació   
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6.3.3. Cardsorting 
 
La tècnica de cardsorting permet conèixer el model mental de les persones 
sobre l’organització dels conceptes i com aquests els etiqueten. Aquesta 
tècnica permet comprovar i millorar l’arquitectura proposada per al nou portal, 
així com la navegació, jerarquització dels continguts i etiquetatge de les 
paraules que formen part dels menús de navegació. 
 
Un anàlisi exploratori de les dades extretes permet saber: 
 
• Quins grups s’ha creat 
• On es col·loquen els ítems 
• Quins esquemes d’organització han fet servir els participants 
• Si els participants han creat grups preciosos o no 
 
El cardsorting s’ha realitzat amb la plataforma web Websort66, amb la versió 
gratuïta de 10 participants. Es tracta d’un cardsorting tancat de 7 categories, 
corresponents a les seccions principals de l’estructura proposada: 
 
• Qui som? 
• Biblioteques escolars 
• Animació a la lectura 
• Competència informacional 
• Banc d’experiències 
• Recursos per mestres 
• Serveis 
 
 
 
 
Resultats del cardsorting 
 
Els participants havien de classificar 51 ítems dins de les categories establertes, 
extrets de l’estructura inicial proposada. Finalment han respost a la crida a la 
participació 8 persones, totes elles bibliotecaris escolars. 
 
Agrupant els resultats obtinguts en 7 categories s’obtenen els següents resultats 
del dendograma: 
 
La lectura que es pot realitzar amb aquest dendograma és que les persones que 
han participat al cardsorting no han classificat alguns dels ítems tal i com es 
planteja la proposta inicial. Cal veure, per tant, quins són els grups que sí que són 
coincidents i quins no. 
 
 
 
 
 
 

                                                        
66 Més informació: http://websort.net/ 
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  Figura 110. Dendograma agrupat en 7 seccions 
 
 

 Aquesta agrupació correspon als ítems que s’agrupen sota Competència 
informacional i coincideix amb la proposta inicial. 
 

 Aquesta agrupació correspon als ítems que s’agrupen sota Qui som? i 
coincideix amb la proposta inicial, excepte l’ítem Com començar?  que a la 
proposta inicial no apareix sota aquest grup. 
 

 Només apareix l’ítem Projectes d’innovació i s’ha agrupat sota la secció 
Banc d’experiències. Sembla ser que el nom d’aquest ítem no aclareix del tot el 
que vol dir, ja que els mestres, moltes vegades associen el concepte projectes a 
experiències, ja que també les anomenen d’aquesta manera.  
 

 Una agrupació nova que no apareix a la proposta inicial amb els ítems 
Novetats bibliogràfiques i Presentacions de llibres. Aquests ítems a la proposta 
inicial apareixen sota Animació a la lectura i Serveis. En el primer ha estat una 
errada d’etiquetatge, ja que s’hauria d’haver especificat que és de literatura 
infantil i juvenil.  
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 Aquesta agrupació correspon als ítems que s’agrupen sota Recursos per 
mestres i coincideix amb la proposta inicial, a excepció dels ítems Publicacions, 
Llibres, Articles i Revistes que a la proposta inicial estan inclosos a l’apartat de 
Recursos de Biblioteques escolars. 
 

 Aquesta agrupació correspon als ítems que s’agrupen sota Animació a la 
lectura i coincideix amb la proposta inicial. 
 

 Aquesta agrupació és la que conté més ítems i en la qual es troben barrejats 
ítems inclosos a les seccions de la proposta inicial de Biblioteques escolars i 
Serveis.  
 
Després d’analitzar els resultats i comprovat que hi ha algunes errades de 
conceptes es decideix ampliar el nombre de grups, per veure si alguns dels ítems 
que queden penjats s’agrupen amb un altres i es fragmenta el grup 7. 
 
 
El resultat que s’obté amb el dendograma amb 9 grups és aquest: 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  Figura 111. Dendograma agrupat en 9 seccions 
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 Coincideix amb les dades del dendograma de 7 grups. 

 Coincideix amb les dades del dendograma de 7 grups. 

 Coincideix amb les dades del dendograma de 7 grups. 

 Coincideix amb les dades del dendograma de 7 grups. 

 Coincideix amb les dades del dendograma de 7 grups. 

 Coincideix amb les dades del dendograma de 7 grups. 

 Apareix un nou grup dedicat que agrupa els ítems Grups de treball i 
Investigació. 

 S’agrupen els ítems creats a la proposta inicial de la secció Serveis. 
 Apareixen els ítems agrupats de la secció de la proposta inicial Biblioteques 
escolars. 
 
 
 
Analitzades aquestes dades es proposa fer canvis a la estructura proporcionada 
inicialment, així com el canvi de les etiquetes d’alguns dels ítems que poden 
donar a confusió i que no queda prou clar el seu contingut: 
 

• Crear una nova secció anomenada Investigació on es col·loquen els 
ítems: Grups de treball i Projectes d’innovació. L’ítem Projectes 
d’innovació passa a anomenar-se Projectes. 
 

• L’ítem Actualitat que a la proposta inicial inclou Notícies passa a ser un 
ítem de la secció Serveis  sota l’etiqueta Notícies.  

 
• L’ítem Novetats bibliogràfiques passa a etiquetar-se com a Novetats 

bibliogràfiques per infants i joves. 
 

• L’ítem Com començar?  és una mica ambigu, i es decideix prescindir 
d’ells, de tal manera que els ítems que penjen d’ell a la proposta inicial 
passen a formar part del primer nivell, sense estar agrupats a cap 
categoria. 

 
• L’ítem PLEC es decideix desenvolupar-lo amb l’etiqueta Pla de Lectura de 

Centre i col·locar-lo a la secció Animació a la lectura, tal i com 
plantegen els participants del cardsorting. 
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Cercador 
intern 

Mapa web 

Xat d'ajuda 

Contacte 

Registre 
d'usuari 

Xarxes socials 

6.3.4. Nova proposta  
 
Finalment es proposa el següent arbre de continguts on es detallen les seccions i 
les categories de primer nivell: 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 112. Nova estructura a partir de les dades obtingudes al cardsorting 
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Al següent quadre es detalla els continguts de cada secció, i els nivells 1, 2 i 3  de 
l’arbre de continguts.  
 
 

Secció Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 
Qui som?      
 Presentació   

 Missió i funcions   

 Equip    

 Localització   

 Horari   

 Contacte   

Biblioteques escolars     
 Textos fonamentals i legislació   

 Planificar el projecte   

 Seleccionar el fons   

 Organització i gestió   

 Recursos   

  Directori de biblioteques escolars  

  
Webs i blocs de biblioteques 
escolars  

   Infantil i primària 

   
Secundària i 
Cicles Formatius 

  Catàlegs i bases de dades  

  Publicacions  

   Llibres 

   Revistes 

   Articles 

 Jornades i congressos   

 Ajuts i subvencions   

Animació a la lectura     
 Pla de Lectura de Centre   

 
Novetats bibliogràfiques per 
infants i joves   

 
Llibre recomanats per infants i 
joves   

 Guies de lectura   

  Infantil  

  Primària  

  ESO i Batxillerat  

 
Bibliografies temàtiques de 
llibres per infants i joves   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO i Batxillerat  

 
Exposicions virtuals de 
literatura infantil i juvenil   
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Recursos didàctics de literatura 
infantil i juvenil   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO i Batxillerat  

   Temes 

 
Activitats d’animació a la 
lectura   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO i Batxillerat  

   Temes 

 
Catàleg de llibres per infants i 
joves   

Competència informacional     

 
Recursos didàctics d’accés a 
la informació   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 

 
Activitats d’accés a la 
informació   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 

Banc d’experiències     
 Biblioteques escolars   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 

 Animació a la lectura   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 
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 Competència informacional   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 

Investigació   
 Grups de treball   

 Estudis i informes   

 Projectes   

Recursos per mestres   

 
Novetats bibliogràfiques 
educació   

 Llibres recomanats educació   

 
Bibliografies temàtiques 
educació   

 Exposicions virtuals educació   

 Recursos didàctics educació   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 

 Biblioteca digital   

  Infantil  

   Temes 

  Primària  

   Temes 

  ESO, Batxillerat i Cicles formatius  

   Temes 

 Catàleg Biblioteca Rosa Sensat   

Serveis       
 Préstec   

 Exposicions   

 Presentacions de llibres   

 Xerrades   

 Assessoraments   

 Formació   

 Notícies   
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6.4. Definició del sistema de navegació 
 
El sistema de navegació es composa d’aquells elements de la interfície que 
permeten la navegació per les diferents seccions i pàgines que composen el lloc 
web. S’ha de dissenyar un bon sistema de navegació per a prevenir que els 
usuaris es perdin al lloc web i experimentin sensacions de confusió i frustració. 
 
Un bon sistema de navegació ha de complir els següents requisits: 
 
• La navegació ha de ser clara, concisa, consistent i fàcilment identificable 

dins de la pàgina.  
 

• Comunicar a l’usuari la relació entre el contingut del que està visualitzant i la 
navegació del lloc. L’usuari ha de saber en tot moment on es troba. 
 

• Permetre tornar a la pàgina d’inici ràpidament. 
 

• Ha de permetre el futur creixement del lloc web. 
 
La navegació de qualsevol portal ha de definir-se de tal manera que afavoreixi 
a l’usuari el poder trobar fàcilment la informació que necessita, així com la seva 
localització dins del portal. 
 
A partir d’aquests principis es proposa els següents sistemes de navegació, que 
segueixen l’estructura jeràrquica anteriorment proposada. 
 
La proposta del portal integra diferents tipus de sistema de navegació, 
relacionats amb el contingut que es vol mostrar. El lloc web consta de: 
 
• Sistema de navegació bàsic: composat per: 

o Sistema de navegació constant 
o Sistema de navegació local 
o Sistema de navegació contextual 

 
• Sistema de navegació avançat: composat per: 

o Sistema de navegació social 
 

 
 

SISTEMA DE NAVEGACIÓ CONSTANT 
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SISTEMA DE NAVEGACIÓ CONTEXTUAL 
 
 
 
 
 

 
Figura 113. Estructura global del portal 
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6.4.1. Sistema de navegació constant 
 
Aquest sistema de navegació és el que es composa de les seccions principals 
del portal. Estarà ubicat a la part superior central de cada pàgina web del 
portal. A partir d’aquestes seccions es podrà accedir als continguts clau del lloc 
web i sempre es podrà tornar a la pàgina d’inici. Aquest sistema de navegació 
és el principal i és el que permet a l’usuari saber en tot moment on es troba.  
 
Per tant es proposa incloure en aquest menú de navegació aquelles seccions 
més rellevants del portal, tal i com s’ha definit a l’estructura dels continguts 
anteriorment. Així les seccions que composaran aquest sistema de navegació 
seran: 
 
 

Quin 
som? 

Biblioteques 
escolars 

Animació a 
la lectura 

Competència 
informacional 

Banc 
d’experiències Investigació 

Recursos 
per 

mestres 
Serveis 

 
 
 

 

 
  Figura 114. Menú de navegació constant 
 
  
Al clicar sobre cadascuna d’aquestes seccions es desplegarà un menú, amb les 
diferents categories que integren les seccions. Aquestes categories apareixeran 
al sistema de navegació local, localitzat a la part esquerra de la pantalla, quan 
es cliqui sobre una d’elles.   
 
Amb el botó d’inici sempre es podrà tornar a la pàgina principal del portal. 
 
Aquest menú es mantindrà present a totes les pàgines web del portal, amb la 
qual cosa permet en tot moment l’accés a les seccions i serveis del portal. 
 
 
6.4.2. Sistema de  navegació  local 
 
Aquest sistema de navegació es composa dels recursos inclosos a les seccions 
principals del menú de navegació constant. És un complement del sistema de 
navegació constant. Serveix per explorar una pàgina concreta i els seus 
continguts. Alhora permet orientar a l’usuari dins del lloc web. Aquest sistema de 
navegació es col·locarà a la part esquerra de la pantalla del portal, on es 
desplegaran els continguts de cada secció. Els apartats d’aquest menú es 
podran desplegar si contenen més d’un nivell. 
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Quin 
som? 

Biblioteques 
escolars 

Animació a 
la lectura 

Competència 
informacional 

Banc 
d’experiències 

Investigació 
Recursos 

per 
mestres 

Serveis 

 
Presentació 
Missió i funcions 
Equip 
Localització 
Horaris 
Contacte 

 

 

 
Figura 115. Menú de navegació local 

 
Cadascuna de les seccions tindrà el seu propi menú de navegació local, en 
funció de les apartats i nivells descrits a la definició de l’estructura del portal. 
 
 
6.4.3. Sistema de navegació contextual 
 
El sistema de navegació contextual està integrat al contingut, al text de les 
pàgines per proporcionar accés a informació complementària en el moment de 
la lectura. 
 
S’inclourà aquest sistema de navegació quan es faci falta afegir enllaços externs 
a d’altres pàgines o recursos,i també en el cas que hi hagi una llista 
d’informació, en la qual només es mostri part del contingut i es remeti a una altra 
pàgina web del portal per ampliar la informació amb l’element Més informació. 
Un exemple d’aquest sistema de navegació es podria trobar a l’apartat de 
Notícies, on pot aparèixer tota una llista de notícies, on en una primera pantalla 
només es visualitzarà el títol de la notícia, data i tres línies del seu contingut, i hi 
haurà l’element Més informació per ampliar la informació de la notícia. 
 
 

Quin 
som? 

Biblioteques 
escolars 

Animació a 
la lectura 

Competència 
informacional 

Banc 
d’experiències 

Investigació 
Recursos 

per 
mestres 

Serveis 

Préstec 
Exposicions 
Presentacions  
Xerrades 
Assessoraments 
Formació 
 
Notícies 
 

 

  
Notícies 
 
Notícia 1. La Biblioteca escolar x 
Bbelel 
Més informació 
 
Notícia 2. La Biblioteca infantil de l’escola X 
Babababa 
Més informació 
 
Notícia 3. La Biblioteca escolar x 
Bbelel 
Més informació 
 
 

 
Figura 116. Exemple de sistema de navegació contextual 
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6.4.4. Sistemes complementaris de navegació 
 
Aquests sistemes de navegació no formen part de la pròpia estructura del lloc 
web, ja que són pàgines independents. Són una via complementària per a la 
localització de nous continguts. La funció d’aquests sistemes de navegació són 
orientar a l’usuari a localitzar nous continguts i realitzar altres tasques. 
 
Aquests apartats s’ubicaran de forma destacada fora del sistema de navegació 
constant. Aquests apartats es trobaran o bé a la part superior o a la part inferior 
del portal, segons convingui. Es proposa els següents elements: 
 

• Mapa del lloc web: es trobarà localitzat a totes les pàgines i permetrà 
l’accés a l’usuari a tota la informació del portal. Exposa l’organització 
jeràrquica dels continguts navegables. Es proposa col·locar-lo a la part 
inferior de la pàgina. 
 

• Cercador: és el cercador intern del portal. Aquest element permetrà fer 
cerques a tots els continguts del lloc web, a excepció dels recursos 
inclosos al catàleg. Aquest element s’ubicarà a la part superior de totes 
les pàgines. 

 
• Breadcrumbs: aquest element permet a l’usuari saber en quin punt de la 

navegació es troba. Si es clica sobre la ruta de navegació es pot anar 
directament a la pàgina d’on prové el contingut. Aquests element es 
col·locarà a la part superior de la pàgina de continguts. 
 

• Llengües: es proposa fer una plataforma multilingüe català, castellà i 
anglès, ja que tot i que es tracta d’un portal adreçat a les biblioteques 
escolars catalanes, també pretén ser un centre de referència a nivell 
estatal i internacional. Aquest element també s’ubicarà a la part superior 
de cada pàgina web. 

 
• Xarxes socials: el portal també ha de tenir accés a les xarxes socials com 

una altra via de comunicació més amb els usuaris, per la qual cosa cal 
que hi hagi un element que doni accés directe a aquestes plataformes. 
Aquest element s’ubicarà a la part inferior de totes les pàgines web. 
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6.4.5. Sistemes avançats de navegació 
 
Els sistemes de navegació avançats són aquells que no s’apliquen  de manera 
habitual als llocs web. En aquest cas es proposa implantar un sistema de 
navegació social, a través del qual es poden oferir recursos a partir del 
comportament informacional dels usuaris que visiten el portal. En aquest cas es 
proposa: 
 

• Valoracions dels usuaris: els usuaris podran valorar alguns dels continguts 
inclosos al portal. A partir d’aquestes valoracions es pot extreure una llista 
del continguts més ben valorats i oferir un accés directe a ells.  

 
• Núvols de tags: els usuaris podran etiquetar alguns dels continguts que 

s’inclouen al portal. Per donar accés directe a aquests continguts 
etiquetats cal afegir un element de núvols d’etiquetes visibles a la pàgina 
principal. Es proposa col·locar-lo a la part dreta de la pàgina principal. 

 
 

6.5. Disseny conceptual 

En aquest apartat es mostra els wireframes o prototipus d’algunes pàgines del 
nou portal. Un wireframe és la representació esquemàtica d’una pàgina web, 
sense elements gràfics que mostren contingut i comportament de les pàgines.  
S’ha realitzat amb l’eina Mockflow67 en la versió gratuïta que només permet la 
creació de quatre pàgines. S’ha optat per realitzar els wireframes de les següents 
pantalles: 

• Pàgina principal del portal 
• Pàgina de 3r nivell del portal 
• Pàgina d’inici al catàleg de la Biblioteca Rosa Sensat 
• Pàgina de registre bibliogràfic del catàleg 

A cada una de les pantalles es comenten els elements més significatius 
assenyalats als wireframes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
67 Més informació: http://www.mockflow.com 
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6.5.1. Wireframe de la pàgina principal del portal 

 

 
Figura 117. Wireframe de la pàgina principal 

 

En aquesta pantalla es defineixen alguns dels elements que es repeteixen a la 
resta de pantalles, que són: 

• Capçalera 
• Menú de navegació superior 
• Peu de pàgina 
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  Capçalera del portal. Inclou els següents elements, que es van repetint a 
totes les pàgines del portal: 

• Logo institucional 
• Nom del portal 
• Consulta del portal en diferents llengües: català, castellà i anglès 
• Registre d’usuari, amb la possibilitat de recordar l’accés al registre 
• Suport. Aquest element és l’ajuda 
• Contacte 
• Cercador intern del portal 

  Menú principal de navegació. Es desplega per a cada secció on es mostra 
cada una de les categories que inclou.  La icona de la “caseta” enllaça amb la 
pàgina d’inici del portal. 

  Accés directe al catàleg de la Biblioteca Rosa Sensat. Amb una caixa de 
cerca senzilla, tipus Google. A la part dreta de la caixa de cerca hi ha l’opció de 
poder accedir a la cerca avançada.   

  Novetats. Es mostren les cobertes de les novetats més destacades a través 
d’una eina Cover Flow. Hi ha la possibilitat de subscriure’s a les novetats a través 
de RSS i amb l’enllaç de Més informació accedir a la pàgina de novetats. 

Notícies. Es mostren les últimes notícies incloses al portal. El número de notícies 
mostrades en aquesta pantalla poden variar, de 3 a 5 notícies. També hi ha 
l’opció de subscriure’s a través d’un canal RSS. 

Horari. Es destaca l’horari d’atenció al públic i amb l’enllaç de Localització 
remet directament a l’aplicació de Google Maps, on hi ha l’adreça de la 
Biblioteca. 

Butlletí. Accés al butlletí quinzenal d’accés obert. 

Núvol d’etiquetes. Es mostren les etiquetes més utilitzades pels usuaris del 
portal, que enllacen directament amb els continguts etiquetats. 

Recursos més visitats. Es mostra una llista dels 5 recursos més consultats pels 
usuaris del portal. 

  Peu de pàgina. Aquest element es va repetint a totes les pàgines del portal i 
inclou: 

• Dades de l’Associació  
• Mapa web 
• Accessibilitat del lloc web 
• Accés a les xarxes socials Facebook i Twitter  
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6.5.2. Wireframe d’una pàgina de tercer nivell 

 

 
Figura 118. Wireframe d’una pàgina de la secció de Banc d’experiències de tercer nivell 

 

A aquest nivell, segons el tipus de contingut, hi haurà uns element o una altres, 
però en gran mesura seguiran aquesta estructura. Es conserva la capçalera, 
menú de navegació principal i peu de pàgina. Apareix el menú lateral esquerra 
que variarà segons la secció i uns menús laterals de la dreta que seguiran 
aquesta estructura: 

• Documents relacionats 
• Núvol d’etiquetes 
• Recursos més valorats 

 

Aquesta pàgina s’ha accedit a través del registre d’usuari. Per tant, com a usuari 
registrat pot visualitzar elements que un usuari no registrat no podrà veure. Els 
detalls s’indiquen a continuació: 
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  Registre usuari. Identificació de l’usuari registrat. Apareix el nom i cognom, i 
des d’aquest punt també es pot tancar la sessió. Al Meu compte, actiu en 
aquesta pantalla i no en la principal, perquè no hi havia usuari registrat, es pot 
accedir a les dades de l’usuari registrat. 

Menú lateral esquerra. Aquest menú va canviant segons la secció consultada. 
Es visualitzen les categories i subcategories de la secció, amb un menú 
desplegable. Es marca la categoria que està consultant l’usuari en aquell 
moment.  

Breadcrumbs. Marquen la ruta que ha seguit l’usuari per accedir al contingut 
que està consultant.  

  Cos de la pàgina. Es visualitza el contingut. Inclou un text i una imatge que 
il·lustra el contingut. Es pot recomanar a través de diferents xarxes socials, enviar 
per correu electrònic i imprimir. S’inclou un enllaç al text complet en format pdf si 
aquest està disponible i la possibilitat de fer valoracions i posar etiquetes al 
contingut. Només els usuaris registrats podran afegir un comentari per 
complementar la informació. 

Documents relacionats. Es mostren els documents inclosos al catàleg de la 
Biblioteca Rosa Sensat relacionats amb el contingut, fins a cinc documents. Es 
mostra el títol del document i s’enllaça amb el document al catàleg.  

Núvol d’etiquetes. Es mostren les etiquetes relacionades amb el contingut. 

Recursos més valorats. Aquesta variaran segons el tipus de contingut que es 
mostri. En aquest cas són les experiències més valorades pels usuaris, fins a un 
màxim de 5. Es mostra el títol amb l’enllaç directe al recurs. 
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6.5.3. Wireframe de la pàgina d’inici del webopac 

 

 
Figura 120. Wireframe de la pàgina d’inici al catàleg de la Biblioteca Rosa Sensat 

 

Aquesta és la pantalla que dóna accés al catàleg de la Biblioteca Rosa Sensat. 
Es conserva el mateix look & feel que el portal, tot i estar gestionat amb una altra 
plataforma. A través d’un iframe s’aconsegueix que aquest s’incorpori com un 
recurs més del portal, i doni sensació d’integració. 

En aquest cas també es mostra l’accés a la pantalla com a usuari registrat, per 
tant es visualitza elements que un usuari no registrat no veurà, com l’element La 
meva biblioteca. 

  Caixa de cerca al catàleg. Cerca bàsica al catàleg per paraula clau, on es 
pot limitar per tipologia de fons:  

• Tot el catàleg 
• Llibres per infants i joves 
• Llibres per mestres 
• Articles de revista 
• Fons històric 
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A la part dreta es pot accedir a la cerca avançada, on hi ha més possibilitats de 
limitar la cerca. 

 

  Documents més valorats. Accés als documents més valorats pels usuaris. Es 
mostra un màxim de cinc documents. 

  Documents més prestats. Es mostra una llista de fins a cinc, dels documents 
més prestats a la biblioteca.  

  La meva biblioteca. Aquest menú només es mostra per als usuaris registrats, 
on poden consultar els documents que tenen en préstec, les reserves, l’historial 
de préstecs, les cerques realitzades i les llistes creades. 

  Serveis. Accés directe als serveis que ofereix la biblioteca. 

  Últimes adquisicions. Es mostren les darreres adquisicions catalogades al 
catàleg de la Biblioteca Rosa Sensat, fins a un màxim de cinc documents. Es 
dóna l’accés directe al registre catalogat. 
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6.5.4. Wireframe de la pàgina d’un registre bibliogràfic 

 

 
Figura 120. Wireframe de la pantalla d’un registre bibliogràfic 

 

Aquesta pantalla mostra els elements que conté un registre bibliogràfic del 
catàleg. En aquest cas, es mostra la pantalla d’un usuari registrat, per tant es 
visualitza el menú La meva biblioteca, com en el cas anterior. 

  Menú superior del registre. Es visualitza les opcions que pot fer l’usuari, una 
vegada ha arribat al registre bibliogràfic: 

• Inici. Torna a la pantalla principal del catàleg 
• Nova cerca. Accés a la cerca avançada. 
• Modificar la cerca 
• Tornar a la llista de resultats 
• Guardar el registre, previ marcat 
• Guardar a una llista creada pel l’usuari 
• Reservar el document que es mostra al registre 
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  Caixa de cerca simple. Es dóna la possibilitat de tornar a fer una cerca 
senzilla des del mateix registre. Als dos costats de la caixa apareixen dos 
desplegables, al de l’esquerra es pot limitar per camp i al de la dreta es pot 
limitar per tipus de recurs. En aquest apartat també es mostren els nombre de 
documents recuperats a la cerca, i permet l’ordenació dels registres per: títol, 
autor, data i valoració. 

  Navegació pels ítems recuperats. A través d’aquest element es pot anar d’un 
registre a un altre, sense haver de tornar a la llista de resultats.  

  Menú de les dades del document. Es mostra amb un menú de pestanyes, les 
seccions que integren les dades d’un registre bibliogràfic: 

• Dades del document 
• Exemplars disponibles a la biblioteca 
• Comentaris que han realitzat els usuaris  
• Etiquetes afegides pels usuaris 

  Dades del document. Es mostra les dades en diferents formats del registre 
(etiquetes, MARC21 i ISBD) a través de la barra desplegable localitzada a la part 
superior dreta. En el cas del registre mostrat en etiquetes, els camps autor, 
col·lecció i matèries són enllaços, els quals permeten la navegació i accés a 
altres registres que contenen les mateixes autoritats. S’inclou enllaços relacionats 
amb el contingut del document a les plataformes en línia Google Books i 
Wikipedia, així com un element que permet la recomanació del registre a les 
xarxes socials. 

  Altres obres sobre... Es mostren, fins a un total de cinc, altres documents que 
inclouen la mateixa matèria que el registre mostrat. En el cas que hi hagi més 
d’una matèria només es mostrarà la primera que apareix al registre. Amb l’opció 
Més informació s’accedeix a la llista completa de registres que inclouen aquesta 
matèria. 

  Altres obres de l’autor... Es mostren, fins a un total de cincs, altres documents 
del mateix autor principal del registre. En el cas que no hi hagi autor, aquest 
espai quedarà buit. Amb l’opció Més informació s’accedeix a la llista completa 
de registres que inclouen aquest autor. 
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7. Planificació de la implementació 
 
En aquest apartat s’especifiquen les tasques necessàries per poder implantar el 
projecte, així com el calendari a seguir, els costos econòmics i el personal 
necessari per poder dur-lo a terme. 
 
L’abast de la planificació inclou el disseny gràfic i maquetació, el 
desenvolupament tecnològic i la introducció de les dades. No s’inclou el 
llançament ni el manteniment del portal. L’Associació de Mestres Rosa Sensat és 
la que s’ha d’encarregar de realitzar la política de difusió del portal, a través del 
seu departament de comunicació, per donar visibilitat al lloc web i arribar a tots 
els bibliotecaris escolars i a la comunitat educativa en general.  
 

 
7.1. Descripció de les fases 
 
En aquest apartat es desenvolupa les fases i activitats encaminades a integrar la 
proposta de l’arquitectura de la informació en el desenvolupament final del 
portal. 
 
 
Fase 1. Comunicació de la proposta 
 
Objectiu: comunicació de la proposta del nou portal als responsables de 
l’Associació de Mestres Rosa Sensat i presentació del tot el personal involucrat en 
la posada en marxa del nou web. 
 
Durada: 1 dia  
 
Tasques: 
 
1.1. Presentació del projecte a l’Associació de Mestres Rosa Sensat i la 

Biblioteca Rosa Sensat. 
1.2. Presentació de l’equip de projecte. 
1.3. Comunicació de l’arquitectura i funcionalitat del nou portal. 
1.4. Presentació del calendari a seguir, i les fases en les quals està implicada 

cada persona participant  
 
Lliurables:  
 
• Informe de l’arquitectura de la informació del portal 
• Informe funcional d’interacció 
• Disseny conceptual (wireframes) 
 
Personal:  
• Cap del projecte  
• Dissenyador  
• Maquetador  
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• Programador  
• Analista funcional  
• Arquitecte de la informació  
• Redactor  

 
 

Fase 2. Disseny gràfic i maquetació 
 
Objectiu: crear el disseny visual i la interfície gràfica, d’acord amb la línia gràfica 
de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, així com la maquetació del portal 
aplicant les pautes d’accessibilitat web WCAG 1.0  (Web Content Accessibilty 
Guidelines).  
 
Durada: 5 setmanes  
 
Tasques: 
 
2.1. Definició del concepte del disseny i dels elements visuals  

2.1.1. Definició de les imatges, icones i logos. 
2.1.2. Definició de la paleta de colors, la tipografia i la grandària de la  
lletra.  
 

2.2. Realització de tots els elements gràfics que s’han de fer servir a cada 
pàgina en base a l’informe sobre l’arquitectura de la informació del 
portal entregat a la fase prèvia. 
 

2.3. Disseny gràfic de les plantilles a partir de l’arquitectura de la informació 
realitzada. 

 
2.4. Redacció del llibre d’estil gràfic. 
 
2.5. Maquetació de totes les plantilles del portal. 
 

 
Lliurables: 
• Joc de plantilles gràfiques 
• Llibre d’estil gràfic 
• Pautes d’accessibilitat aplicades 
• Plantilles en HTML i CSS 
 
Personal: 
 
• Dissenyador gràfic 
• Maquetador 
• Arquitecte de la informació 
• Cap del projecte 
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Fase 3. Desenvolupament i implementació 
 
Objectiu: crear l’estructura d’arxius i la plataforma sobre la qual funcionarà el 
lloc web, així com la integració del webopac dins del portal. 
 
Durada: 7 setmanes 
 
Tasques: 
 
3.1. Establir l’estructura d’arxius  
 
3.2. Instal·lació i parametrització de Joomla!  

3.2.1. Creació de plantilles i pàgines  
            3.2.2. Configuració de funcionalitats  
 
3.3. Instal·lació i parametrització del webopac  

3.3.1. Integració del webopac a Joomla! 
3.3.2. Configuració funcionalitats  

 
3.4. Testeig de funcionalitats del portal i del webopac 
 
3.5. Avaluació de la usabilitat 

3.5.1. Avaluació heurística 
 3.5.2. Test d’usuaris 
 
3.6. Analitzar els resultats 
 
3.7. Detecció d’errors 
 
3.8. Solucionar els errors. 
 
3.9. Última comprovació 

3.7.1. Comprovació del disseny 
3.7.2. Comprovació del codi HTML i CSS 
3.7.3. Comprovació de funcionalitats 

 
 
Lliurables: 
• Informe test d’usabilitat 
• Informe avaluació heurística 
• Document de seguiment de les modificacions 
 
Personal:  
 
• Programador informàtic (2 persones) 
• Analista funcional 
• Arquitecte de la informació 
• Cap del projecte 
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Fase 4. Introducció de continguts 
 
Objectiu: introducció i redacció dels continguts al portal.  
 
Durada: 4 setmanes 
 
Tasques: 
 
4.1. Introducció dels continguts 

4.1.1. Redacció dels continguts visibles 
4.1.2. Introducció de les etiquetes ALT, META i TITLE a cada una de les 
pàgines del portal 

 
4.2. Revisió dels continguts introduïts 
 
4.3. Validació dels continguts 
 
Personal:  
 
• Redactor 
• Cap del projecte 
 
 

7.2. Recursos 
 
7.2.1. Recursos humans 
 
En aquest apartat es perfilen quins perfils professionals han de formar part en la 
implantació del projecte. Es determina el nombre de persones necessàries, a 
quines fases de la implementació participen i  les hores de dedicació. 
 
L’equip de projecte està format per 8 persones: 
 
• 1 cap de projecte 
• 1 arquitecte de la informació 
• 1 dissenyador gràfic 
• 1 maquetador 
• 1 analista funcional 
• 2 programadors informàtics 
• 1 redactor 
 
Cadascuna d’aquestes persones té designades unes fases i hores d’actuació 
detallades a continuació: 
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Cap del projecte 
 
Descripció: expert en gestió de projectes web. És la persona que organitza el 
projecte del portal des dels inicis fins al final i per tant actua a totes les fases de la 
implementació. És la persona principal de contacte amb el client, en aquest cas 
amb la Biblioteca Rosa Sensat. S’encarrega de determinar i definir les necessitats 
reals del lloc web i de guiar al client en qüestió de tecnologia i del temps de 
desenvolupament necessari per a satisfer les objectius previstos dins del 
pressupost i dins dels temps previstos. 
 
Fases en les quals participa i hores de dedicació 
 

Fases Hores 
Comunicació de la proposta 4 hores 
Disseny gràfic i maquetació 40 hores 
Desenvolupament i implementació 56 hores 
Introducció dels continguts 32 hores 

Total 120 hores 
 
 

Arquitecte de la informació 
 
Descripció: professional expert en usabilitat. Recopila la informació de primera 
mà sobre el portal i analitza el que funciona i el que no funciona, realitzant 
proves d’usabilitat i test d’usuaris per a millorar l’experiència de l’usuari en el lloc 
web dissenyat. 
 
Fases en les quals participa i hores de dedicació: 
 

Fases Hores 
Comunicació de la proposta 4 hores 
Disseny gràfic i maquetació 40 hores 
Desenvolupament i implementació 80 hores 

Total 124 hores 
 
 
Dissenyador gràfic 
 
Descripció: és la persona que crea la imatge gràfica del lloc web, des del 
concepte visual fins a tots els elements gràfics del portal.  És el que elabora el 
llibre d’estil gràfic del lloc web.  
 
Fases en les quals participa i hores de dedicació: 
 
 

Fases Hores 
Comunicació de la proposta 4 hores 
Disseny gràfic i maquetació 160 hores 

Total 164 hores 
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Maquetador 
 
Descripció: és el professional que es dedica a la maquetació de les plantilles 
definides a l’arquitectura de la informació, segons el llibre d’estil desenvolupat 
pel dissenyador gràfic. 
 
 
Fases en les quals participa i hores de dedicació: 
 

Fases Hores 
Comunicació de la proposta 4 hores 
Disseny gràfic i maquetació 160 hores 

Total 164 hores 
 
 

Analista funcional 
 
Descripció: és la persona que fa de vincle entre l’usuari i els programadors 
informàtics. És la persona que s’encarrega de controlar, analitzar i supervisar el 
desenvolupament funcional de la implementació del portal, assegurant la seva 
correcta explotació i òptim rendiment. 
 
Fases en les quals participa i hores de dedicació: 
 
 

Fases Hores 
Comunicació de la proposta 4 hores 
Desenvolupament i implementació 96 hores 

Total 100 hores 
 
 
 
Programadors informàtics 
 
Descripció: el programador és la persona que té coneixements tècnics de 
programació i de gestors de continguts. Per a la implementació d’aquest 
projecte serà necessari comptar amb dues persones que realitzin aquesta feina, 
una per la part del portal i del gestor de continguts i l’altra per a la 
parametrització del webopac inclòs al lloc web.  
 
 
Fases en les quals participa i hores de dedicació: 
 

Fases Hores 
Comunicació de la proposta 4 hores 
Desenvolupament i implementació 280 hores 

Total 284 hores 
 
Dues persones: 568 hores 
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Redactor  
 
Descripció: és la persona encarregada d’introduir els continguts del lloc web. Ha 
d’escriure correctament català, castellà i anglès, i tenir coneixements bàsics 
d’html, per poder modificar petits elements de les pàgines. 
 
Fases en les quals participa i hores de dedicació: 
 

Fases Hores 
Comunicació de la proposta 4 hores 
Desenvolupament i implementació 160 hores 

Total 164 hores 
 
 
7.2.2. Recursos tecnològics 
 
La implementació del portal es realitzarà amb el gestor de continguts Joomla! 
2.5. Aquest CMS necessita un servidor amb les següents característiques: 
 
• PHP 5.2.4 o superior 
• MySQL 5.0.4 o superior 
• Per a servidors tipus Unix (Linux): Apache 2.x 
• Per a servidors Windows: IIS 7 
• Còpia de seguretat diària  
 
Ha de ser compatible amb les versions dels navegadors: 
 
• Internet Explorer: a partir de la versió 7 +  superiors 
• Mozilla Firefox: a partir de la versió 1.1. + superiors 
• Opera: a parti de la versió 9 + superiors 
• Google Chrome: a partir de la versió 2 + superiors 
 
El portal s’optimitzarà amb una resolució de pantalla de 1024x768 píxels. 
 
Per a que es pugui visualitzar el portal a través dels dispositius mòbils caldrà 
treballar amb l’extensió MobileJoomla. 
 
La integració del webopac d’Absysedu 2.0 a Joomla! 2.5 és realitzarà a través 
d’Iframes. 
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7.3. Calendari 
 
La durada de la implementació del projecte és de 3 mesos i 15 dies, amb un 
total de 16 setmanes, A continuació es detallada la durada de cada fase i les 
activitats que la composen: 
 
 

FASES I TASQUES SETMANES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Comunicació de la proposta                

Disseny gràfic i maquetació                    

Definició del concepte de disseny                

Realització dels elements gràfics                   

Disseny gràfic de les plantilles                   

Redacció del llibre d'estil                 

Maquetació de totes les plantilles                  

Desenvolupament i implementació                      

Estructura d'arxius                

Instal·lació i parametrització de Joomla!                  

Instal·lació i parametrització del webopac                  

Testeig de funcionalitats                

Avaluació d'usabilitat                

Anàlisi de resultats                

Detecció d'errors                

Solucionar errors                 

Última comprovació                 

Introducció de continguts                 

Redacció continguts visibles                 

Introducció etiquetes                 

Revisió dels continguts               

Validació                

 
Figura 121. Diagrama de Gantt amb la durada de cada una de les fases i activitats de la 

implementació 

 
 
 
7.4. Previsió de recursos econòmics 
 
El principal cost de la implementació del projecte és l’originat pel personal, ja 
que comporta el 85% del pressupost. El cost total del projecte és de 41.496€. A 
continuació es desglossa el pressupost per: 
 
• Costos de personal 
• Costos tecnològics 
• Costos indirectes 
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7.4.1. Costos de personal 
 
 

Membre equip Sou anual Preu hora Hores Total 
Cap projecte 60.000 € 38 € 120 h 4.560 € 
Arquitecte de la informació 40.000 € 25 € 124 h 3.100 € 
Dissenyador 30.000 € 19 € 164 h 3.116 € 
Maquetador 30.000 € 19 € 164 h  3.116 € 
Analista funcional 45.000 € 28 € 100 h 2.800 € 
Programador 1  27.000 € 17 € 284 h 4.828 € 
Programador 2 27.000 € 17 € 284 h 4.828 € 
Redactor 22.000 € 14 € 164 h  2.296 € 

Total     28.644 € 
   + IVA 18% 5.156 € 
   TOTAL 33.800 € 
 
 
 
El preu hora s’ha calculat en base a una estimació del salari brut anual per a 
cada un dels professionals, més el 33% de costos empresarials. Aquest sou brut 
s’ha dividit per 12 mesos i per la quantitat d’hores treballades cada mes que són 
176 hores, amb una jornada laboral de 8 hores al dia i 22 dies laborables al mes.  
 
 
 
7.4.2. Costos tecnològics 
 
Els costos tecnològics són la suma dels programes i gestors de continguts 
necessaris per a la implementació, així com els serveis relacionats per a poder 
implementar el portal i els aparells informàtics. En aquest pressupost l’IVA del 18% 
ja està inclòs. 
 
 

 Preu unitat Unitat Preu 
Gestor de continguts Joomla! Gratuït 1 0 € 
Absysedu 2.0 Donació 1 0 € 
Servidor 190 € 1 190 € 
Ordinador (pantalla, teclat i ratolí) 600 € 4 2.400 € 
Impressora làser color 300 € 1 300 € 
Escàner 150 € 1 150 € 

Total   3.040 € 
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7.4.3. Costos indirectes 
 
 

 Preu per mes Mesos Total 
Local i equipaments 500 €/mes 4 2.000 € 
Instal·lacions (llum, aigua) 100 €/mes 4 400 € 
Connexió a internet 50 €/mes 4 200 € 
Material d’oficina 20 €/mes 4 80 € 

Total   2.680 € 
 
 
7.4.4. Resum del pressupost 
   
Aquest és el cost total de la implementació de la proposta per al portal. 
Contempla la suma de tots els costos implicats en a implementació, més un 5% 
del total per a costos que puguin sorgir durant l’execució de la implementació. 
 
 

Concepte Cost 
Personal  33.800 € 
Recursos tecnològics 3.040 € 
Altres costos 2.680 € 

Total 39.520 € 
+ 5% costos imprevistos 1.976 € 
Cost total de la implementació 41.496 € 
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Annexos 
Annexe I. Entrevista  1 

Perfil: mestre educació infantil 
 
1. Quantes persones treballen en la biblioteca de l’escola? 
 
A la biblioteca de l’escola m’encarrego jo personalment. Sóc mestra d’educació infantil i  
també sóc la cap d’estudis de l’escola. A la biblioteca li dedico 5 hores setmana, però també 
tinc el suport de la Comissió de Biblioteca, format per un equip de 3 persones del claustre, que 
es dedica a fer reunions de 1 hora a la setmana per parlar, discutir i aportar noves idees per la 
biblioteca de l’escola.  
 
També tinc el suport de dues o tres mares, que formen part de l’AMPA que ajuden a les 
tasques més mecàniques, com folrar llibres, guardar-los al prestatge, posar teixells. etc. 
 
2. Coneixement de la biblioteca escolar i funcions de la biblioteca a l’escola i a la comunitat 

educativa. 
 
La biblioteca de l’escola forma part del programa de biblioteques escolars PuntEdu des de 
l’any 2005. Des dels inicis del programa he rebut formació especialitzada en biblioteques 
escolars a través del mateix programa PuntEdu. 
 
D’altra banda també he rebut diverses formacions fora d’aquest programa, com a través de 
la Diputació de Barcelona o a través del cursos organitzats pels Centres de Recursos 
Pedagògics, però no he realitzat cap curs a Rosa Sensat.  
 
El cursos als quals he assistit són de tres tipus: 
 

• Organització i gestió de la biblioteca escolar 
• Literatura infantil i juvenil 
• Alfabetització informacional 

 
A través d’aquests cursos he adquirit tota la formació necessària per tirar endavant la 
biblioteca de l’escola, però crec que encara em faria falta tenir una mica més de formació, 
sobretot en el tema del web 2.0. 
 
3. Llavors creus que encara necessites més formació? 
 
Sí, amb la formació rebuda al PuntEdu no és suficient. Aquesta formació dóna les bases, però 
cal desenvolupar-les i moltes vegades no tenim temps i el perdem buscant informació a altres 
llocs.  
 
Potser faria falta formació més tècnica de catalogació, per ser més independents. La nostra 
biblioteca pertany a la Xarxa de Biblioteques Escolars de l’Institut Municipal d’Educació, i 
estem dins del seu catàleg col·lectiu. Gairebé tots els llibres que cataloguem els trobem a 
aquest catàleg, però si hi ha un que no hi és em de posar-nos en contacte amb la persona 
tècnica de l’Ajuntament i és qui s’encarrega de catalogar-lo al nostre catàleg. Si tingués 
formació més especialitzada no caldria que aquesta persona es desplacés fins a l’escola a fer 
aquesta feina. 
 
D’altra banda també cal fer formació en literatura infantil i juvenil, quins llibres són els més 
recomanables per a que els infants llegeixin a les escoles i poder fer activitats amb aquestes 
lectures.  
 
També caldria més formació en quant a com realitzar activitats entorn a l’alfabetització 
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informacional, és a dir com fer cerques de documents, quins recursos triar,... i de formació 
d’usuaris.  
 
Per acabar també veig molt important el poder realitzar formació sobre el web 2.0. Com a 
gestora del bloc de la biblioteca de l’escola veig que cada vegada és més important estar 
presents a internet i poder interactuar amb els alumnes, les famílies, els professors i els 
companys d’altres biblioteques o escolars. Amb aquests eines es poden compartir molts 
recursos. Però el problema principal és saber com gestionar-les i el temps que s’ha de dedicar.  
 
 
4. Quin coneixement i ús en fas de les tecnologies de la informació? 
 
Sóc usuària habitual d’internet, navego cada dia unes 5 hores, tant per qüestions de feina 
com d’oci. També sóc usuària de xarxes socials i de diverses plataformes de correu electrònic. 
 
La biblioteca disposa d’un petit espai dins del lloc de l’escola i un bloc independent a 
l’escola. Al web només hi ha continguts informatius, que no s’actualitza regularment, en canvi 
el bloc té una actualització periòdica, amb recomanacions bibliogràfiques, difusió d’activitats, 
entre altres. Trobo que el bloc és una eina molt interessant per a la biblioteca escolar perquè 
el pot gestionar autònomament i diàriament. Però també té l’inconvenient del temps. Cal 
treure temps per poder penjar els continguts al bloc i de vegades la xarxa va molt lenta i triga 
molt de temps en penjar-los. 
 
5. Quines són les teves necessitats en el dia a dia de la biblioteca escolar? 

 
Et puc comentar una mica quines eren les meves necessitats quan em vaig fer responsable de 
la biblioteca de l’escola. Al principi necessita tot tipus de formació, sobretot referent a: 

• Organització i gestió de la biblioteca 
• Catalogació 
• Adquisicions del fons 
• Realitzar activitats 

 
Per solucionar aquestes dificultats vaig haver de fer formació especialitzada. Aquesta 
formació només abarcava una petita part de tota la feina que comporta la biblioteca 
escolar, i era com inicial, per posar en marxa la biblioteca. Però a mesura que la biblioteca va 
prenent protagonisme vaig veure necessari més formació o, si més no, poder compartir 
inquietuds i neguits amb altres mestres encarregats de la biblioteca escolar.  
 
Per solucionar aquests problemes al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, es va crear el 
Seminari de Coordinació de Biblioteques Escolars, ja que no només era jo quin tenia aquesta 
necessitat, hi havia més biblioteques escolars del districte que necessitaven compartir 
informació i un espai de treball. Aquest seminari és un punt de trobada de les biblioteques 
escolars del barri on s’exposen els problemes que tenen els mestres a la biblioteca escolar i 
com els poden resoldre on intercanvien experiències, activitats i lectures. Es treballa en xarxa 
on poder compartir neguits i recursos al voltant de la biblioteca escolar.  
 
Però un dels problemes més importants que em trobo i que no puc resoldre de cap manera és 
el temps de dedicació a la biblioteca de l’escola. Aquest poc temps que disposo l’haig de 
dedicar a catalogar els llibres de la biblioteca i també a realitzar les activitats d’animació a la 
lectura i formació d’usuaris. No em queda gaire temps per a la recerca de recursos que em 
podria ajudar a l’hora de realitzar aquestes activitats. 
 
 
6. Llavors es treballa en col·laboració amb altres biblioteques escolars? 

 
Sí, es treballa en xarxa de col·laboració amb les biblioteques escolars del barri de Sants, a 
través del Seminari de Coordinació de Biblioteques Escolars, gestionat pel Centre de Recursos 
Pedagògics de Sants-Montjuïc. També es treballa amb la biblioteca pública, amb visites dels 
alumnes a la Biblioteca Pública Vapor Vell de Sants.  
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La biblioteca de l’escola també està dins de la Xarxa de Biblioteques Escolars gestionada per 
l’Institut d’Educació (IMEB). L’IMEB és qui s’encarrega del manteniment i dóna suport a les 
tasques més tècniques de la biblioteca. 
 
7. Quines activitats realitzen a la teva biblioteca escolar? 
 
A la biblioteca de l’escola es fan activitats de tres tipus: 
 
Animació a la lectura: 

• A Sant Jordi s’organitzen els Jocs Florals de l’escola. 
• Club de lectura amb alumnes voluntaris. 
• Representacions teatrals a partir de contes. 
• Recomanacions de llibres als alumnes.  

 
Alfabetització informacional: 

• Com s’organitza la biblioteca per trobar els llibres i que els infants siguin autònoms. 
• Com fer cerques per elaborar els seus treballs. 

 
Activitats amb les famílies: 

• Lectures amb les famílies i els infants fóra de l’horari lectiu. 
• Club de lectures de mares. 

 
 
8. Ja has comentat que esteu dins de la Xarxa de Biblioteques Escolars de l’IMEB? Per tant 

teniu Absysedu, no?  
 
Sí, la biblioteca té tot el seu fons informatitzat al catàleg, amb el programa Absysedu. 
Anteriorment, amb l’entrada al programa PuntEdu, teníem tot el fons informatitzat amb el 
programa del Departament d’Ensenyament Pèrgam. A l’any 2008 vam entrar dins de la Xarxa 
de Biblioteques Escolars de l’IMEB i vam haver de tornar a informatitzar tot el fons un altre cop, 
ja que no es va poder fer una migració de les dades d’un programa a l’altra. Això va ser una 
feina molt pesada i no esperada, ja que teníem ja tot el fons catalogat. 
 
9. Què t’agradaria millorar del teu catàleg que ara no té? 
 
Doncs estaria bé poder trobar la coberta escanejada dels llibres. Amb l’anterior programa 
Pèrgam sí que hi havia aquesta opció, però amb la versió que tenim de l’Absysedu no ho 
podem fer.  
 
També estaria bé poder afegir enllaços a recursos externs per enriquir el continguts dels 
registres de cada document i tenir un resum del document. Em trobo de vegades amb 
dificultats de trobar llibres segons una temàtica concreta, degut a que hi ha llenguatge 
controlat a través dels descriptors. Penso que això es podria resoldre amb la introducció de 
resums o comentaris de cada document, ja que fa servir el llenguatge lliure.  
 
10. T'agradaria que al teu catàleg i altres catàlegs de biblioteques escolars es pogués fer 

valoracions i recomanacions? 
 
I tant, sempre és bo conèixer les opinions del mestres i alumnes.  
 

11. T'agradaria que els recursos del portal de referència es pogués compartir a les diferents 
xarxes socials? 

 
Això no ho veig tant clar. Com t’he dit abans sí que tinc neguit per conèixer i aprofundir en el 
tema del web 2.0, però realment no tinc gaire temps per dedicar-me. 
 
 
12. Al treballar dins la Xarxa ja coneixes una mica el funcionament d’un catàleg col·lectiu. El 

trobes útil? 
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El trobo útil i molt adequat ja que m’estalvio hores de feines de catalogació, ja que molts 
registres es troben catalogats i només s’ha copiar la informació al catàleg de la biblioteca. 
D’altra banda també permet saber de quins llibres disposen les altres escoles.  
 
Com a dificultats trobo que de vegades és una mica lent, segons com estigui de carregat el 
servidor, i es desconnecta amb facilitat. 
 
13. Creus necessari un portal de referència de biblioteques escolars? 
 
Sí, tot i que ja existeix el PuntEdu, trobo que li falta incloure molts recursos per poder facilitar les 
tasques del dia a dia a la biblioteca. Crec que els hi hauria d’haver recursos relacionats amb 
l’animació a la lectura, recursos didàctics per als mestres i per a les biblioteques escolars.  
 
14. Quins serveis hauria de donar aquest portal de referència? 
 

• Catàleg especialitzat amb recursos per mestres 
• Catàleg de literatura infantil i juvenil  
• Recursos per a la organització i gestió de la biblioteca escolar 
• Ajuts i convocatòries per la biblioteca escolar 
• Bibliografies temàtiques i guies de lectura 
• Banc de recursos de bones pràctiques 
• Notícies relacionades amb les biblioteques escolars 
• Ressenyes de llibres infantils i juvenils 
• Assessorament tècnic 
• Espai de formació relacionada amb la biblioteca escolar 
• Recull de blocs de biblioteques escolars 
• Materials per l'alfabetització informacional 
• Materials per al foment de la lectura 
• Enllaços amb altres portals de biblioteques escolars 
• Banc de recursos audiovisuals 
• Novetats bibliogràfiques 
• Llibres i recursos electrònics 
• Recursos d'informació per a la docència 

 
15. Coneixes algun portal de referència de biblioteques escolars català, espanyol o 
internacional? Els utilitzes 
  
Sí, en conec dos: 
 

• Puntedu 
• Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

 
També conec els catàlegs especialitzats de la Biblioteca Rosa Sensat i la Biblioteca Artur 
Martorell. 
 
Aquests portals i catàlegs els faig servir per cercar llibres recomanats, activitats de lectura i 
materials didàctics. 
 
16. Així coneixes el fons i les activitats que es realitzen a la Biblioteca Rosa Sensat. Coneixes 

també que és el Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat? 
 

Conec el fons i les activitats de la Biblioteca Rosa Sensat, de fet he realitzat alguna visita per a 
consultar el fons i per a demanar assessoraments de lectures per infants i joves. També he 
realitzat alguna formació amb la persona encarregada del fons infantil i juvenil. En canvi la 
feina del Seminari no la coneixia.  
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Annexe II. Entrevista 2 

Perfil: mestre d’educació infantil, primària i especial 
 
 

1. Quantes persones treballen en la biblioteca de l’escola? 
 
La responsable de la biblioteca sóc jo, però també compto amb el suport de la Comissió de 
biblioteca per a la presa de decisions de temes relacionats amb la biblioteca.  
 
Actualment li puc dedicar 6 hores a la setmana i la Comissió li dedica 1 hora a la setmana, per 
fer les reunions. Afegeixo que també vénen dues hores a la setmana els alumnes amb els 
tutors per a realitzar lectures.  

 
2. Coneixement de la biblioteca escolar i funcions de la biblioteca a l’escola i a la comunitat 

educativa. 
 
Tinc coneixements del funcionament de la biblioteca ja que fa sis anys que formen part del 
programa de biblioteques escolars PuntEdu del Departament d’Ensenyament. Al poder 
participar en aquest programa vaig poder fer dos cursos de formació presencial de 
biblioteques escolars.  
 
3. Llavors creus que encara necessites més formació? 
 
Sí, sobretot pel tema de les activitats amb els infants a la biblioteca, activitats relacionades 
amb l’animació a la lectura. 
 
També m’agradaria poder fer formació de web 2.0, ja que penso que és el futur i els mestres 
no ens podem quedar enrere, però actualment no disposo de temps per poder realitzar-la. 
 
De fet penso que tota l’escola hauria de fer formació relacionada amb la biblioteca escolar, 
per a que sàpiguen la resta de mestres del claustre les funcions i quines possibilitats pot oferir la 
biblioteca. 
 
4. Quin coneixement i ús en fas de les tecnologies de la informació? 
 
Navego aproximadament de 4 a 5 hores al dia, ja sigui per oci com per motius de feina.  
 
5. La biblioteca disposa d’un espai a internet? Vull dir si té un bloc, un perfil a Facebook, un 

espai al web de l’escola,....? 
 
Actualment estem creant el bloc de la biblioteca, ja que tenim un petit apartat al lloc web de 
l’escola però és insuficient. Estem treballant en el contingut del bloc i que és el que pot 
interessar a tota la comunitat educativa del centre, tant alumnes, com mestres com famílies. 
Trobo molt interessant el poder fer intercanvi d’opinions amb els nens a través del bloc, però 
per poder gestionar-lo bé cal temps i habituar-se a la nova eina de difusió.  
 
6. Quines són les teves necessitats en el dia a dia de la biblioteca escolar? 

 
Actualment necessitaria eines per poder recomanar llibres de lectura per als infants, mestres i 
famílies. Això és un tema que demanen molt, i haig de buscar informació a molts llocs per 
poder trobar llibres i lectures recomanades, tot i que sempre vaig a parar a revistes de 
literatura infantil i juvenil. 
 
També em fa falta la recomanació de llibres per a poder adquirir-los a la biblioteca, és a dir 
que moltes vegades em trobo amb la necessitat de saber quins són els llibres adequats per a 
que formin part de la biblioteca.  
 
També potser estaria bé tenir un lloc d’intercanvi de publicacions. Molts llibres bons i de 
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qualitat per a infants i joves es perden per l’ús que se’n fa a la biblioteca (préstec, biblioteca 
d’aula, manipulació, etc) i quan els vols tornar a comprar ja no hi són a la llibreria perquè l’han 
deixat de publicar. És un problema perquè si són llibres bons ja no els tornes a recuperar. Potser 
estaria bé tenir un lloc web o un espai, no sé, on es pugui gestionar duplicats que tenen les 
biblioteques i poder compartir-los amb altres biblioteques que potser han perdut algun 
d’aquests llibres duplicats. 
 
Per acabar també faria falta més intercanvi d’opinions entre les persones que s’encarreguen 
de la biblioteca escolar, per poder compartir activitats, problemes i solucions.   
 
7. Es treballa en col·laboració amb altres biblioteques escolars? 
 
Treballem amb les dues biblioteques públiques del barri Can Rosés i Miquel Llongueres,. També 
tenim un equip de coordinació de biblioteques escolars del districte on fem intercanvi 
d’experiències. 
 
8. Quines activitats realitzen a la teva biblioteca escolar? 
 
Fem activitats entorn a la lectura i també de funcionament de la biblioteca. També tenim una 
sala d’ordinadors i els nens fan activitats dirigides amb els ordinadors.  
 
Les activitats entorn a la lectura són molt diverses, des de la visita d’autors ala creació de jocs 
a partir dels contes. 
 
9. Quin programa de biblioteques teniu? És fàcil de fer servir? 
 
Tenim l’ePèrgam. Vam entrar al programa PuntEdu a l’any 2006. Trobo que és una mica lent, 
sobretot per fer els préstecs. Això deu ser degut a que hi ha una sobrecàrrega al servidor de 
l’ePèrgam.  
 
10. Què t’agradaria millorar del teu catàleg que ara no té? 
 
Estaria bé poder tenir la imatge de les cobertes dels llibres, ja que d’aquesta manera 
s’identifica millor el llibre. També estaria bé poder tenir els resums i enllaços a recursos externs. 
 
També estaria molt bé poder fer cerques per trams d’edats i classificar la informació també 
per edats, perquè així seria més fàcil fer la seleccions de materials per als diferents cursos.  
 
 
11. T'agradaria que al teu catàleg i altres catàlegs de biblioteques escolars es pogués fer 

valoracions i recomanacions? 
 
I tant, a més ho demanen, tant els alumnes com els mestres de l’escola. 
 
12. Al treballar amb l’ePèrgam ja coneixes una mica el funcionament d’un catàleg col·lectiu. 

El trobes útil? 
 
Sí, perquè pots copiar la informació dels llibres d’altres biblioteques. Tot i que per buscar-los 
has d’entrar biblioteca per biblioteca i buscar el llibre. Potser estaria bé que amb una sola 
cerca et permetés veure a quines biblioteques tenen el llibre que vols catalogar, ja que 
d’aquesta manera no s’hauria d’entrar una per una en busca del llibre. 
 
Caldria que el catàleg col·lectiu estigués gestionat per una entitat especialitzada, que 
catalogués amb qualitat els llibres, ja que ens estalviaria molta feina als mestres i les poques 
hores que dediquem a la biblioteca de l’escola no estiguessin destinades, gairebé la majoria, 
a catalogació del fons, ja que tindríem temps per fer altres activitats per al foment de la 
lectura, la recerca d’informació i les famílies. 
 
 
 



Definició i conceptualització d’un portal de referència per a les                           
biblioteques escolars catalanes 

 

 
Màster en Gestió de Continguts Digitals 
 

 
 

190 

13. Creus necessari un portal de referència de biblioteques escolars? Per què? 
 
Sí, perquè pot ser em podria resoldre les necessitats que tinc, sobretot en quant a 
recomanacions de llibres, recomanacions per edats i compra de llibres. 
 
14. Quins serveis hauria de donar aquest portal de referència? Trobes a faltar algun? 
 

•   Catàleg especialitzat amb recursos per mestres 

•   Catàleg de literatura infantil i juvenil 

•   Recursos per a la organització i gestió de la biblioteca escolar 

•   Ajuts i convocatòries per la biblioteca escolar 

•   Bibliografies temàtiques i guies de lectura 

•   Banc de recursos de bones pràctiques 

•   Notícies relacionades amb les biblioteques escolars 

•   Ressenyes de llibres infantils i juvenils 

•   Assessorament tècnic 

•   Espai de formació relacionada amb la biblioteca escolar 

•   Recull de blocs de biblioteques escolars 

•   Base de dades de biblioteques escolars 

•   Materials per l'alfabetització informacional 

•   Materials per al foment de la lectura 

•   Enllaços amb altres portals de biblioteques escolars 

•   Banc de recursos audiovisuals 

•   Novetats bibliogràfiques 

•   Llibres i recursos electrònics 

•   Recursos d'informació per a la docència 
 
 

15. T'agradaria que els recursos del portal de referència es pogués compartir a les diferents 
xarxes socials? Per què? 

 
Sí, perquè sempre està bé poder compartir informació, tot i que l’escola no tenim accés a 
Facebook. 
 
16. Coneixes algun portal de referència de biblioteques escolars català, espanyol o 

internacional? Els utilitzes? 
 

 
Sí, conec uns quants com el web del programa PuntEdu, el de la Glòria Durban i el Jaume 
Centelles, així com altres pàgines web de recursos sobre literatura infantil i juvenil.  
 
 
17. Coneixes la Biblioteca Rosa Sensat i el Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de 

l’Associació de Mestres Rosa Sensat? 
 

 
Conec la Biblioteca Rosa Sensat una mica. Sé que és la biblioteca  de l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat i quina és la seva especialitat. També conec la feina del Seminari, i la seva 
publicació Quins llibres...? 
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Annexe III. Entrevista 3 

Perfil: professor de cicle formatiu, especialista en comunicació audiovisual 
 
1. Quantes persones treballen en la biblioteca de l’escola? 
 
A la biblioteca treballem dues persones, amb un total de 12 hores a la setmana entre les dues. 
El temps que dediquem per la biblioteca és bàsicament per fer préstec, atendre les 
demandes d’informació dels alumnes i catalogació de documents. No ens dediquem 
exclusivament a la biblioteca, som professores del centre i destinem unes poques hores a la 
biblioteca. 
 
Tampoc tenim suport de cap tipus. No hi ha un consell de biblioteca, i això que porto uns anys 
al darrera per a que el claustre s’impliqui una mica en la biblioteca, però no hi ha manera. 
Tampoc els alumnes fan cap col·laboració amb la biblioteca. 

 
2. Coneixement de la biblioteca escolar i funcions de la biblioteca a l’escola i a la comunitat 

educativa. 
 
Tinc coneixements de gestió de biblioteques, és a dir les tasques que comporta tirar endavant 
la biblioteca de l’escola. També tinc coneixements de catalogació. He adquirit aquesta 
formació a través dels programes de formació organitzats pel programa PuntEdu de la 
Generalitat de Catalunya, i també amb cursos realitzats a l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat, 
organitzats per la Biblioteca Rosa Sensat. 
 
 
3. A sí, i quins cursos has fet a l’Escola d’Estiu? 
 
Doncs els títols no els recordo molt bé, però sí que un era relacionat amb la creació d’un bloc 
per a la biblioteca escolar i un altre era d’organització de la biblioteca escolar, que era més 
general. 
 
4. I creus que encara necessites més formació? 
 
Potser sí, tot i que no disposo de gaire temps. La veritat és que amb els coneixements que tinc 
crec que ja està bé per fer funcionar la biblioteca de l’escola. Potser m’agradaria més 
treballar el tema de l’alfabètic de matèries. Com és una biblioteca especialitzada en cinema i 
tot el relacionat amb els audiovisuals, de vegades trobo, en la catalogació dels documents, 
que em fa falta tenir més eines per fer més precís la indexació dels documents. Com 
cataloguem a un catàleg col·lectiu sovint les matèries que hi ha incloses no s’ajusten del tot a 
la temàtica dels documents, ja que les matèries són més generalistes.  
 
5. Quin coneixement i ús en fas de les tecnologies de la informació? 
 
Navego aproximadament de 5 hores al dia, ja sigui per oci com per motius de feina. De les 
xarxes socials tinc un perfil personal a Facebook. 
 
 
 
6. La biblioteca disposa d’un espai a internet? Vull dir si té un bloc, un perfil a Facebook, un 

espai al web de l’escola,....? 
 
La biblioteca només té un petit espai al lloc web de l’escola, on hi ha informació general, amb 
l’horari d’atenció als alumnes, la normativa i un enllaç al catàleg de la biblioteca. 
 
M’agradaria fer un bloc per la biblioteca, per això vaig fer el curs a l’Escola d’Estiu, però la 
veritat és que no disposo de gaire temps per poder-lo gestionar, i en aquests moments és un 
tema que he deixat una mica de banda. 
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7. Quines són les teves necessitats en el dia a dia de la biblioteca escolar? 
 

Doncs la necessitat principal és el temps. La biblioteca escolar necessita temps de dedicació, i 
caldria tenir més hores per poder fer més coses. Però la realitat educativa és aquesta, l’escola 
no disposa de pressupost per mantenir una persona i menys en aquests moments de crisi.  
 
En quant a altres necessitats, com he comentat abans, pot ser necessitaria formació de com 
realitzar matèries més especialitzades que resolguessin les necessitats d’informació dels 
alumnes. El cas de l’EMAV pot ser és una mica especial, comparat amb la resta de 
biblioteques escolars, ja que és una biblioteca molt especialitzada i per tant necessita algunes 
eines més específiques, com ara la indexació per matèries.  
 
També potser em faria falta conèixer recomanacions de llibres o pel·lícules per augmentar i 
enriquir el fons de la biblioteca. Actualment les adquisicions es realitzen en base a la 
bibliografia recomanada pels professors i alguna petició d’algun alumne. De totes maneres, 
potser estaria bé tenir una eina o un web que em pogués recomanar llibres que podrien estar 
bé per la biblioteca de l’escola. 
 
Per acabar trobo que també em faria falta saber una mica del tema de llibres i articles 
electrònics. Els professors de l’EMAV de vegades em demanen d’escanejar articles o llibres per 
poder-los penjar a l’aula, però jo els hi dic que no ho puc fer perquè no tinc coneixements i ni 
sé si això es pot fer. Potser em caldria saber una mica de llei de propietat intel·lectual de 
documents electrònics, per saber que és el puc fer i el que no. 
 
 
8. I no necessites ajuda per realitzar activitats a la biblioteca? 
 
I tant que necessitaria ajuda, però no puc fer gaire cosa. Som dues persones i ens repartim el 
temps de manera que poguem mantenir les necessitats bàsiques de la biblioteca. Fem alguna 
activitat, com a suport d’alguna activitat que fa l’Escola, com ara les projeccions dels crèdits 
de síntesi o la coordinació dels treballs dels alumnes que es presenten a concursos. 
 
9. Es treballa en col·laboració amb altres biblioteques escolars? 
 
Actualment no. Fa uns anys es va crear com una mena de comissió de biblioteques escolars 
de secundària. Es va crear arrel de la posada en marxa de la Xarxa de Biblioteques Escolars 
de l’Ajuntament de Barcelona. Va entrar diverses escoles de secundària i cicles formatius i 
fèiem trobades trimestrals per compartir experiències. Ara ja fa un temps que no es realitzen 
aquestes trobades, potser estaria bé poder reemprendre-les, si més no una vegada l’any. 
Sempre va bé saber que fan al teu voltant per poder agafar idees.  
 
 
10. Quines activitats realitzen a la teva biblioteca escolar? 
 
La biblioteca, com he comentat abans, està unes hores per atendre els alumnes on es realitza 
el préstec i els alumnes poden consultar el material i fer servir els ordinadors de la sala. 
 
Potser la única activitat de biblioteca que fem és la de formació d’usuaris. Aquesta activitat es 
fa només una vegada per alumne i a primer curs. En una sessió se’ls hi ensenya el 
funcionament de la biblioteca i com poden fer cerca al catàleg. 
 
11. Quin programa de biblioteques teniu? És fàcil de fer servir? 
 
Nosaltres tenim l’Absysedu. Quan vam entrar a formar part del programa PuntEdu, 
l’Ajuntament de Barcelona ens va proposar participar en el projecte de la Xarxa de 
Biblioteques Escolars i ens van instal·lar l’Absys. No hem fet servir mai l’ePèrgam, però pel que 
he vist a d’altres escoles l’Absys és més fàcil de fer servir, no només en quant a catalogació, 
sinó també en gestió del préstec i de la base de dades d’usuaris.  
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12. Què t’agradaria millorar del teu catàleg que ara no té? 
 
M’agradaria que es pogués afegir més de quatre matèries als registres dels documents, ja que 
com he dit abans, de vegades les matèries que s’extreuen del catàleg col·lectiu queden una 
mica àmplies i no descriuen exactament el contingut dels documents de la manera que en 
aquesta biblioteca faria falta. 
 
També estaria molt bé que es pogués incloure imatges dels documents, com les cobertes o les 
contracobertes de les pel·lícules d’on es pot extreure molta informació. 
 
13. T'agradaria que al teu catàleg i altres catàlegs de biblioteques escolars es pogués fer 

valoracions i recomanacions? 
 
Sí que estaria bé, sempre va bé saber l’opinió d’altres persones sobre un mateix document. 
 

14. Al treballar amb la Xarxa de Biblioteques Escolars ja coneixes una mica el funcionament 
d’un catàleg col·lectiu. El trobes útil? 

 
Sí, sobretot en el tema de la catalogació. Com es poden copiar i exportar registres ja 
catalogats s’estalvia molta feina d’introducció de dades. D’aquesta manera s’evita duplicitat 
de feines i això és molt important i bàsic en la biblioteca escolar, ja que no disposem de gaire 
temps de dedicació. 
 
 
15. Creus necessari un portal de referència de biblioteques escolars? Per què? 
 
Sí, sempre està bé saber que existeix un recurs a internet on recórrer per poder tenir més 
informació. 
 
16. Quins serveis hauria de donar aquest portal de referència? Trobes a faltar algun? 
 

• Catàleg especialitzat amb recursos per mestres 
• Recursos per a l’organització i gestió de la biblioteca escolar 
• Ajuts i convocatòries per la biblioteca escolar 
• Bibliografies temàtiques i guies de lectura 
• Assessorament tècnic 
• Banc de recursos de bones pràctiques 
• Espai de formació relacionada amb la biblioteca escolar 
• Recull de blocs de biblioteques escolars 
• Materials per a l’alfabetització informacional 
• Enllaços amb altres portals de biblioteques escolars 
• Presència a les xarxes socials (Facebook, Twitter,…) 
• Banc de recursos audiovisuals 
• Novetats bibliogràfiques 
• Llibres i recursos electrònics 

 
 
17. T'agradaria que els recursos del portal de referència es pogués compartir a les diferents 

xarxes socials? Per què? 
 
Sí, quants més informació es pugui compartir millor. A l’EMAV tenim experiència en aquest 
tema ja que tenim un perfil a Facebook i un altre a Twitter. També sé que altres biblioteques 
fan servir aquests canals com una altra via més de comunicació amb els seus usuaris. Però 
crec que s’ha d’anar amb compte amb aquestes eines, sobretot en quant a que s’ha d’estar 
una mica a sobre per al control dels comentaris. 
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18. Coneixes algun portal de referència de biblioteques escolars català, espanyol o 
internacional? Els utilitzes? 
 

 
Només conec el web del PuntEdu, però la veritat és que no el consulto mai. Està molt adreçat 
a biblioteques escolars d’infantil i primària i no resol les meves necessitats. 
 
 
19. Coneixes la Biblioteca Rosa Sensat i el Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de 

l’Associació de Mestres Rosa Sensat? 
 
Conec l’Associació i la Biblioteca Rosa Sensat a través de l’Escola d’Estiu i els cursos que 
oferten. He assistit com alumna a algun dels cursos organitzats per la Biblioteca Rosa Sensat. 
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Annexe IV. Entrevista 4 

Perfil: mestra d’educació primària 

 
1. Quantes persones treballen en la biblioteca de l’escola? 
 
A la biblioteca de l’escola només estic jo com a responsable, però hi ha una comissió de 
biblioteca amb la qual s’implica part del claustre.  
 
En quant a hores de dedicació només disposo d’una hora i mitja a la setmana per atendre la 
biblioteca. M’agradaria que fossin més hores però l’escola no disposa de més hores. Tot i que 
la dedicació d’hores a la biblioteca sempre és més, ja que sóc una entusiasta de la 
biblioteca, i sempre faig més hores fora del meu horari per poder posar al dia la biblioteca. 
 
Cal afegir que també compto amb l’ajuda del conserge que m’ajuda unes hores a la 
setmana, fent feines més simples, com folrar llibres o posar etiquetes. Els nens també m’ajuden 
una mica quan vénen a la biblioteca, ja que són ells qui col·loquen els llibres als prestatges, 
seguint les meves indicacions. 
 
 
2. Coneixement de la biblioteca escolar i funcions de la biblioteca a l’escola i a la comunitat 

educativa. 
 
La biblioteca de l’escola va entrar a formar part del programa de biblioteques escolars del 
Departament d’Ensenyament PuntEdu l’any 2009, per tant aquest ja és el nostre tercer any 
com a biblioteca PuntEdu. Durant aquests tres anys he rebut formació pel part del 
Departament d’Ensenyament amb tres cursos diferents: 
 

• Organització de la biblioteca escolar i catalogació de documents 
• Dinamització de la lectura 
• PLEC (Projecte de Lectura de Centre) 

 
A banda de ser biblioteca PuntEdu, també formem part de la Xarxa de Biblioteques Escolars 
de l’Ajuntament de Barcelona, i estem dins del seu catàleg col·lectiu. 
 
També he assistit a cursos d’Escola d’Estiu de Rosa Sensat relacionats amb la biblioteca 
escolar i la literatura infantil i juvenil.  
 
Actualment estic realitzant també el Màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura 
organitzat per la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
3. Llavors creus que encara necessites més formació? 
 
Com és un tema que m’apasiona potser sí que em fa falta més formació. Per aquest motiu em 
vaig apuntar al Màster de Biblioteca Escolar, per ampliar els coneixements adquirits durant la 
formació del PuntEdu, ja que vaig trobar que es quedaven una mica curts per a la feina que 
comporta portar la biblioteca d’una escola. 
 
Al màster estic adquirint molts coneixement de catalogació amb formats bibliotecaris 
estàndaritzat, que m’ajuden a entendre una mica més la complexitat de la catalogació. 
També estic adquirint eines i recursos per poder fer activitats amb els llibres infantils i juvenils i 
també tot el relacionat amb l’alfabetització informacional. 
Per acabar, com a complement a aquesta formació, també sóc membre del grup de treball 
Lectura: passió o pressió de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, el qual em serveix com a 
formació complementària en quant a formació en literatura infantil i juvenil, així com a xarxa 
de contactes i col·laboració amb altres persones que estan treballant a la biblioteca escolar. 
Crec que és molt important el poder compartir experiències i maneres de treballar. 
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4. Quin coneixement i ús en fas de les tecnologies de la informació? La biblioteca té un lloc 
espai a internet? 

 
Sóc usuària habitual d’internet, navego cada dia unes 2 hores, tant per qüestions de feina 
com d’oci. No disposo de gaire temps, entre les classes i les hores de dedicació al màster 
compto que només estic connectada aquestes hores al dia, tant per qüestions de feina com 
d’oci. 
 
Al web de l’escola hi ha un lloc petit per la biblioteca, a la qual només hi ha una fotografia de 
la sala. De vegades es penja alguna notícia relacionada amb la biblioteca al web general de 
l’escola però no es gaire sovint.  
 
Per a donar visibilitat a la feina del dia a dia de la biblioteca disposem d’un bloc propi de la 
biblioteca, que anem actualitzant no amb la periodicitat que ens agradaria, però si més no ja 
l’hem posat en marxa. 
 
El catàleg de la biblioteca també es pot consultar a través d’internet, però sí que és veritat 
que no hi ha cap enllaç directe des del web de l’escola ni des del bloc. 
 
 
5. Quines són les teves necessitats en el dia a dia de la biblioteca escolar? 

 
Sobretot necessito temps. Amb una hora i mitja a la setmana és molt poc el temps que li puc 
dedicar a la biblioteca escolar, perquè ganes i idees en tinc moltes però sense temps per 
poder-ho fer és difícil. També em faria falta ajuda d’alguna persona més, per poder tenir la 
biblioteca al dia. 
 
També em faria falta el poder treballar en xarxa amb altres biblioteques escolars, sobretot les 
del barri, per poder compartir i conèixer experiències. Crec que s’aprén molt de les 
aportacions que et poden fer altres persones. 
 
 
6. Llavors no es treballa en col·laboració amb altres biblioteques escolars? 

 
No, no treballem amb altres biblioteques escolars, i crec que estaria bé establir lligams. Sí que 
treballem molt amb biblioteca pública, concretament amb Sant Pau-Santa Creu, Andreu Nin, i 
també amb la Biblioteca Rosa Sensat. Sobretot treballem amb la Biblioteca Rosa Sensat degut 
a la proximitat i amb els serveis que ens ofereix, com sessions a l’aula d’acollida, l’hora del 
conte o el club de lectura. 
 
7. Quines activitats realitzen a la teva biblioteca escolar? 
 
Els infants vénen una hora a la setmana a la biblioteca a fer diferents tipus d’activitat: 
 

• Narració de contes associada a una activitat. 
• Estones lliures de lectura. 
• Actualitzar continguts al bloc (sota la meva supervisió). 
• Cercar informació sobre un tema. 
• Préstec 

 
En quant a hores fora de biblioteca es realitzen activitats al voltant de la lectura: 

• Visites d’autors 
• Celebració de Sant Jordi, on les famílies poden visitar la biblioteca. 

 
8. Ja has comentat que esteu dins de la Xarxa de Biblioteques Escolars de l’IMEB? Per tant 

teniu Absysedu, no?  
 
Sí, tenim l’Absysedu. És un programa molt fàcil de fer servir, sobretot si es cataloga per còpia. 
Comparat amb l’ePèrgam és un programa de gestió de biblioteques més complet, la 
catalogació i les cerques són més senzilles. 
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9. Què t’agradaria millorar del teu catàleg que ara no té? 
 
Estaria bé fer encara més senzilla la catalogació, ja que és una tasca molt tècnica i de 
vegades una mica complexa per al poc temps que disposo per la biblioteca. 
 
També estaria bé el poder trobar la coberta dels documents escanejades als registres, així 
com els resums o ressenyes dels llibres. Com a complement tampoc estaria malament afegir 
enllaços a recursos externs. 
 
 
10. T'agradaria que al teu catàleg i altres catàlegs de biblioteques escolars es pogués fer 

valoracions i recomanacions? 
 
Sí, estaria bé tant per fer valoracions i recomanacions entre escoles, aprofitant el catàleg 
col·lectiu, com entre els alumnes amb el catàleg local. 
 

11. T'agradaria que els recursos del portal de referència es pogués compartir a les diferents 
xarxes socials? 

 
Això no ho veig tant clar. Com t’he dit abans sí que tinc neguit per conèixer i aprofundir en el 
tema del web 2.0, però realment no tinc gaire temps per dedicar-me. 
 
 
12. Al treballar dins la Xarxa ja coneixes una mica el funcionament d’un catàleg col·lectiu. El 

trobes útil? 
 
El trobo molt útil per estalviar temps en la catalogació, ja que molts dels documents que tenim 
a la biblioteca ja es troben catalogats dins del catàleg col·lectiu i es poden copiar i exportar 
al catàleg local.  
 
13. Creus necessari un portal de referència de biblioteques escolars? 
 
Sí, estaria molt bé. Podria ser una eina molt útil per diverses raons: 
 

• Estar al dia de novetats i notícies relacionades amb la biblioteca escolar i la literatura 
infantil i juvenil. 

• Estar en contacte amb altres biblioteques escolars. 
• Fer recomanacions de llibres i lectures. 
• Compartir experiències. 

 
 
14. Quins serveis hauria de donar aquest portal de referència? 
 

• Catàleg especialitzat amb recursos per mestres 
• Catàleg de literatura infantil i juvenil 
• Recursos per a l’organització i gestió de la biblioteca escolar 
• Ajuts i convocatòries per la biblioteca escolar 
• Bibliografies temàtiques i guies de lectura 
• Banc de recursos de bones pràctiques 
• Notícies relacionades amb les biblioteques escolars 
• Ressenyes de llibres infantils i juvenils 
• Assessorament tècnic 
• Formació 
• Recull de blocs 
• Base de dades de biblioteques escolars 
• Materials per a l’alfabetització informacional 
• Enllaços a altres portals de biblioteques escolars 
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• Presència a les xarxes socials (Facebook, Twitter,…) 
• Banc de recursos audiovisuals 
• Novetats bibliogràfiques 
• Llibres i recursos electrònics 
• Club de lectura 
 

 
15. Coneixes algun portal de referència de biblioteques escolars català, espanyol o 

internacional? Els utilitzes? 
  
Sí, en conec dos: 
 

• Puntedu 
• XTEC 

 
També conec els catàlegs especialitzats de la Biblioteca Rosa Sensat i la Biblioteca Artur 
Martorell. 
 
Aquests portals i catàlegs els faig servir per cercar llibres recomanats, activitats de lectura i 
materials didàctics. 
 
 
16. Així coneixes el fons i les activitats que es realitzen a la Biblioteca Rosa Sensat. Coneixes 

també que és el Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de l’Associació de Mestres Rosa 
Sensat? 
 

I tant que conec la Biblioteca Rosa Sensat i les tasques que fa! Treballo amb ells des de que 
estic a l’escola Drassanes i estic encantada amb el tracte i les activitats que realitzen per 
l’escola. També conec la feina del Seminari, ja que vaig assistir a dues trobades, però la veritat 
és que ja no disposo de més temps per poder participar en aquest grup. 
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Annexe V. Entrevista 5 

Perfil: auxiliar administrativa 

 
1. Quantes persones treballen en la biblioteca de l’escola? 
 
A la biblioteca de l’institut només m’encarrego jo, i estic 6 hores i mitja a la setmana, que 
coincideix amb l’horari d’atenció als alumnes. La biblioteca obre a l’hora del pati i dues tardes 
a la setmana. No hi ha ni comissió de biblioteca ni cap altra persona que m’ajudi a les tasques 
de la biblioteca. 

 
2. Coneixement de la biblioteca escolar i funcions de la biblioteca a l’escola i a la comunitat 

educativa. 
 

 
Tinc coneixements de gestió de biblioteques, a través de la formació rebuda per part del 
Departament d’Educació a través del programa PuntEdu. En aquest curs només vaig 
aprendre les tasques bàsiques de la biblioteca i a catalogar amb l’ePèrgam. 
 
3. I creus que encara necessites més formació? 
 
A veure, sempre va bé tenir més formació, però per la feina que faig a la biblioteca crec que 
no necessito més. Potser alguna cosa relacionada amb l’accés a la informació, que és el que 
demanen els mestres. 
 
4. Quin coneixement i ús en fas de les tecnologies de la informació? 
 
Navego aproximadament de 4 a 5 hores al dia, ja sigui per oci com per motius de feina. De les 
xarxes socials tinc un perfil personal a Facebook. 
 
 
5. La biblioteca disposa d’un espai a internet? Vull dir si té un bloc, un perfil a Facebook, un 

espai al web de l’escola,....? 
 
La biblioteca no disposa d’espai propi a internet. Només es penja alguna informació a la 
pàgina web de l’Institut.  
 
6. Quines són les teves necessitats en el dia a dia de la biblioteca escolar? 
 
Potser hauria de tenir una mica més d’agilitat a l’hora de fer les adquisicions de llibres per la 
biblioteca. Només es compren aquells llibres que els professors demanen com a bibliografia.  
 
7. Es treballa en col·laboració amb altres biblioteques escolars? 
 
No, no hi ha col·laboració amb altres biblioteques escolars del barri. Tampoc fem cap tipus 
d’activitat amb la biblioteca pública. 
 
8. Quines activitats realitzen a la teva biblioteca escolar? 
 
La biblioteca, com he comentat abans, està oberta a l’hora del pati i dues tardes a la 
setmana. En aquest temps es realitza l’atenció als alumnes i el préstec. L’única activitat 
especial que es fa des de la biblioteca és el Pla de Lectura de Centre, en col·laboració amb 
la resta del professorat. 
 
No fem cap activitat de recerca d’informació actualment. S’havia fet, però degut a la falta 
de personal això no ho he pogut continuar. Tampoc fem cap activitat amb les famílies.  
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9. Quin programa de biblioteques teniu? És fàcil de fer servir? 
 
Tenim l’ePèrgam. Vam entrar al programa PuntEdu a l’any 2006. Al principi em semblava una 
mica complicat de fer servir, però amb els anys ja no el trobo difícil.  
 
 
10. Què t’agradaria millorar del teu catàleg que ara no té? 
 
Tot i que a l’ePèrgam hi ha molts registres amb la coberta, trobo que això sí que és un bon 
element a destacar, crec que tots els registres l’haurien de portar. 
 
També estaria molt bé que hi hagués els resums dels llibres, ja que de vegades la consulta a 
l’ePèrgam és una mica dolenta. Has de conèixer bé les matèries per fer recerques per temes. 
Això potser quedaria resolt amb el llenguatge lliure dels resums. 
 
Un altre element que es podria afegir és els enllaços a recursos externs que complementessin 
la informació del registre, pot ser útil en llibres de coneixements. 
 
11. T'agradaria que al teu catàleg i altres catàlegs de biblioteques escolars es pogués fer 

valoracions i recomanacions? 
 
Estaria bé, sempre va bé tenir referències de llibres. 
 

12. Al treballar amb l’ePèrgam ja coneixes una mica el funcionament d’un catàleg col·lectiu. 
El trobes útil? 

 
Sí, perquè et permet trobar més informació sobre el llibre que estàs catalogant i ajuda molt a 
la catalogació. Molts dels llibres que introdueixo al catàleg ja es troben al ePèrgam, i només 
cal que els copiï.  
 
 
13. Creus necessari un portal de referència de biblioteques escolars? Per què? 
 
Sí, per tenir més informació i recursos sobre biblioteques escolars. També pot estar bé per a 
tenir un lloc d’enllaç amb altres biblioteques i bibliotecaris escolars. És interessant per tenir més 
informació sobre llibres. 
 
 
14. Quins serveis hauria de donar aquest portal de referència? Trobes a faltar algun? 
 

• Catàleg especialitzat amb recursos per mestres 
• Recursos per a l’organització i gestió de la biblioteca escolar 
• Banc de recursos de bones pràctiques 
• Espai de formació relacionada amb la biblioteca escolar 
• Enllaços amb altres portals de biblioteques escolars 
• Novetats bibliogràfiques 

 
 
15. T'agradaria que els recursos del portal de referència es pogués compartir a les diferents 

xarxes socials? Per què? 
 
Sí, quants més informació es pugui compartir millor. Una altra cosa és tenir temps d’aplicar-lo a 
la biblioteca. De vegades és difícil treure el temps per posar en marxa noves activitats. 
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16. Coneixes algun portal de referència de biblioteques escolars català, espanyol o 
internacional? Els utilitzes? 
 

Només conec el web del PuntEdu, però tampoc el consulto gaire, només puntualment. 
 
 
17. Coneixes la Biblioteca Rosa Sensat i el Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de 

l’Associació de Mestres Rosa Sensat? 
 

 
Conec l’Associació i una mica la Biblioteca, però per sobre. 
 
18. Saps que la Biblioteca Rosa Sensat, a través del Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil, 

introdueix les dades de les novetats de llibres per infants a joves al ePèrgam, amb el 
catàleg que es diu Quins llibres...? 
 

 
És la primera notícia que tinc. 
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Annexe VI. Entrevista 6 

Perfil: estudiant de biblioteconomia 

 
1. Quantes persones treballen en la biblioteca de l’escola? 
 
A la biblioteca estic jo com a bibliotecària, però a l’escola hi ha una comissió de biblioteca 
formada per 3 persones, que m’ajuden a prendre les decisions. 

 
2. Coneixement de la biblioteca escolar i funcions de la biblioteca a l’escola i a la comunitat 

educativa. 
 
Tinc coneixements de biblioteconomia i documentació, tot i que tot just ara estic cursant 2n 
de carrera. Tinc coneixements bàsics de catalogació i aquesta és la meva primera feina en el 
món bibliotecari. 
 
3. I creus que encara necessites més formació? 
 
I tant! Encara haig d’acabar el grau, i la idea és anar formant-se durant un temps més, a ser 
possible combinant-ho amb el treball. 
 
4. Quin coneixement i ús en fas de les tecnologies de la informació? 
 
Estic tot el dia connectada. Tinc un smartphone al qual tinc vinculat el meu correu electrònic i 
les xarxes socials. Després a casa també disposo de connexió a internet. Es pot dir que més o 
menys dec estar connectada unes 8 hores al dia.  
 
5. La biblioteca disposa d’un espai a internet? Vull dir si té un bloc, un perfil a Facebook, un 

espai al web de l’escola,....? 
 
Sí, la biblioteca disposa d’un bloc, on anem penjant informacions relatives a la biblioteca, 
com activitats i recomanacions de llibres. 
 
6. Quines són les teves necessitats en el dia a dia de la biblioteca escolar? 
 
Uf, doncs són moltes! Primer no tenia coneixement de l’existència de l’ePèrgam. He hagut 
d’aprendre el seu funcionament sobre la marxa. També necessitaria més formació relativa a 
biblioteques escolars. Trobo que al grau se’n parla poc d’aquest tema. 
 
7. Es treballa en col·laboració amb altres biblioteques escolars? 
 
No. 
 
 
8. Quines activitats realitzen a la teva biblioteca escolar? 
 
Fem activitats relacionades amb la lectura i alguna formació d’usuaris.  
 
 
9. Quin programa de biblioteques teniu? És fàcil de fer servir? 
 
Com he dit abans tenim l’ePèrgam. No sé exactament des de quin any està a la biblioteca, 
potser 5 anys? No t’ho sé dir segur.  
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10. Què t’agradaria millorar del teu catàleg que ara no té? 
 
Moltes coses! La primera és que no el trobo gens operatiu. Es triga molt a carregar el registres, 
la consulta és feixuga i el control de les autoritats és difícil. Tot i això l’avantatge que té és que 
es pot catalogar per còpia, i això estalvia molta feina. També trobo molt difícil el fet de posar 
els topogràfics, per fer-ho consulto altres catàlegs de les biblioteques escolars que estan dins 
l’ePèrgam i al catàleg de biblioteques públiques. 
 
 
11. T'agradaria que al teu catàleg i altres catàlegs de biblioteques escolars es pogués fer 

valoracions i recomanacions? 
 
Estaria bé, sempre va bé tenir referències de llibres. A més la tendència actual és anar cap a 
l’opac 2.0, no? 
 

12. Al treballar amb l’ePèrgam ja coneixes una mica el funcionament d’un catàleg col·lectiu. 
El trobes útil? 

 
Sí, com he dit abans està bé perquè et permet copiar registres bibliogràfics d’altres 
biblioteques, i així estalvies temps. 
 
 
13. Creus necessari un portal de referència de biblioteques escolars? Per què? 
 
Sí, per tenir més informació i recursos sobre biblioteques escolars. Trobo que al web del 
Departament no hi ha la informació que jo necessito,és massa institucional. 
 
14. Quins serveis hauria de donar aquest portal de referència? Trobes a faltar algun? 
 

• Catàleg especialitzat amb recursos per mestres 
• Recursos per a l’organització i gestió de la biblioteca escolar 
• Banc de recursos de bones pràctiques 
• Espai de formació relacionada amb la biblioteca escolar 
• Enllaços amb altres portals de biblioteques escolars 
• Novetats bibliogràfiques 

 
 
15. T'agradaria que els recursos del portal de referència es pogués compartir a les diferents 

xarxes socials? Per què? 
 
Sí, quants més informació es pugui compartir millor. Una altra cosa és tenir temps d’aplicar-lo a 
la biblioteca. De vegades és difícil treure el temps per posar en marxa noves activitats. 
 
16. Coneixes algun portal de referència de biblioteques escolars català, espanyol o 

internacional? Els utilitzes? 
 
Només conec el web del PuntEdu, però tampoc el consulto gaire, només puntualment. 
 
 
17. Coneixes la Biblioteca Rosa Sensat i el Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil de 

l’Associació de Mestres Rosa Sensat? 
 
Conec l’Associació i una mica la Biblioteca, però per sobre. 
 
18. Saps que la Biblioteca Rosa Sensat, a través del Seminari de Bibliografia Infantil i Juvenil, 

introdueix les dades de les novetats de llibres per infants a joves al ePèrgam, amb el 
catàleg que es diu Quins llibres...? 

 
No ho sabia, però sembla interessant. M’ho miraré! 


