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Bibliopati:  
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En els últims temps s’observa un canvi de paradigma als centres educatius: 
molts centres repensen els seus espais per tal d’adaptar-se a noves metodologi-
es educatives, amb el treball cooperatiu i el desenvolupament de competències 
transversals com a eixos principals. També s’observa la transformació gradual 
dels patis de les escoles, que evolucionen cap a espais més inclusius i diversos. 
D’altra banda, la pandèmia global de la Covid-19 ha provocat que moltes bibli-
oteques escolars siguen emprades com a aules i es deixe d’oferir el servei a la 
mateixa biblioteca. L’accés a la biblioteca escolar és un dret de tots els xiquets 
i joves, com a agent d’equitat educativa i igualtat entre les persones, i les bibli-
oteques repensen la manera com fer arribar la lectura a la comunitat educativa 
des d’altres espais. De fet, ja fa anys que les tendències en biblioteca escolar 
han començat a impulsar el concepte de biblioteca distribuïda: una biblioteca 
que no es limita tan sols a una sala plena de llibres, sinó que també, amb activi-
tats i espais com el bibliopati, les biblioteques d’aula o l’entorn virtual amplien 
els serveis de consulta i préstec de la biblioteca escolar. El bibliopati té com a 
objectius promocionar la lectura com una opció d’oci i fer més accessibles la 
lectura i la cultura a tota la comunitat educativa. 

I com podem emprendre aquest viatge fora de la biblioteca, ampliant horitzons, 
travessant les fronteres i diluint els límits de l’espai tradicional de la biblioteca? 
Pugem al tren i imaginem les possibles estacions d’aquest viatge! 

1) L’estació de l’alumnat
Generalment, quan pensem en els usuaris del bibliopati, pensem en l’alumnat. I 
de quin alumnat parlem? De tots! El bibliopati ha de ser inclusiu i preveure totes 
les classes de lectors i perfils. 

Per als alumnes més menuts, podem fer racons amb propostes de llibres lú-
dics i joguets perquè incloguen la lectura en la seua percepció d’oci i diversió.  
Si classifiqueu els llibres, també podreu aprofitar l’ocasió per a fer formació 
d’usuaris (per exemple, separant per ficció/coneixements, còmic, poesia, te-
màtica...). Aconsellem no ser molt restrictius amb la temàtica i apostar més 
pels formats, perquè una classificació excessiva per temes pot dificultar la 
descoberta literària: el  xiquet pot consultar només els temes que li interessen 
perquè els coneix i deixar de descobrir temes nous que encara no sap que li 
poden interessar! Animem a eixir de la zona de confort i ajudar-los a descobrir 
lectures noves. 

Per als alumnes menys lectors o amb alguna dificultat de lectura, podem in-
cloure-hi materials amb diversos graus de complexitat, que no hem de con-
fondre amb el grau de maduresa emocional requerit o amb la grossària del 
llibre. Podem trobar llibres molt gruixuts de complexitat baixa i àlbums sense 
mots que requerisquen un grau elevat de comprensió o de maduresa emo-
cional. És important no limitar-ne l’accés: no passa res si un xiquet o un jove 
agafa un llibre que considereu massa fàcil o massa difícil, perquè això forma 
part de la descoberta i del seu propi autoconeixement com a lector.
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2) L’estació del professorat i les famílies
El bibliopati també pot incloure altres perfils de la comunitat educativa: profes-
sorat, PAS i famílies. La biblioteca escolar i la lectura és per a tots i el bibliopati 
pot esdevindre una oportunitat magnífica de reforçar el model lector que ofe-
reix l’entorn dels xiquets i dels joves, i d’acostar la lectura, també, a mestres i 
famílies. Per al professorat i el PAS, podeu incloure-hi novetats, recomanacions, 
llibres que els resulten interessants del Racó de Mestres de la biblioteca o rela-
cionats amb la seua tasca, i també materials generalistes (per exemple, diaris o 
revistes).

Encara que les famílies no estiguen presents físicament al bibliopati, se’n po-
den fer lots senzills perquè els xiquets i les famílies els puguen agafar en prés-
tec: llibres per a llegir en família, parelles de llibres (una revista per al xiquet 
i una per a la família), llibres bilingües... D’aquesta manera, si els xiquets els 
agafen, també fan de mediadors de lectura per a la família i estimulem la lec-
tura compartida. 
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3) L’estació de la difusió
Sí, el bibliopati és presencial i es fa al pati, però podem difondre’l des de qualse-
vol lloc i a qualsevol hora!

Per exemple, podem aprofitar els entorns virtuals de la biblioteca i del centre 
educatiu, com ara webs, blogs i xarxes socials, per a fer l’abans, el durant i el des-
prés: Quan serà el bibliopati? Tenim alguna sorpresa preparada? Hem de crear 
expectació i alimentar la curiositat. Com ha anat el bibliopati? Podem penjar-hi 
imatges de la comunitat educativa llegint durant el bibliopati, imatges que con-
tagien les ganes de participar-hi. I quins resultats ha tingut? Podem difondre 
dades de préstec, imatges de l’èxit d’afluència i entrevistes als xiquets i als joves 
que hi han participat. 

A l’espai físic del centre també en podem fer difusió: el vestíbul de l’escola, la 
sala de mestres o el taulell a l’entrada de l’escola poden ser aparadors perfec-
tes per a reflectir i difondre el nostre bibliopati. Fem un avís per al menjador 
indicant-hi que tal dia recorden que es farà el bibliopati i que tota la comunitat 
educativa hi està convidada? Ho anunciem per la megafonia del centre? Hi ha 
cartells a les aules, als corredors i a la sala de mestres?

Incloem el bibliopati dins de la comunicació a les famílies i als claustres; portem 
la informació sobre el bibliopati a tothom!
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4) L’estació de la diversitat
El nostre bibliopati ha de ser divers, quant a gèneres i formats. Presentar for-
mats i estils variats contribueix a millorar l’educació literària dels xiquets i dels 
joves, que potser de manera autònoma no coneixeran. Un bibliopati variat hau-
ria d’incloure lectures breus, per a llegir-les durant l’estona del pati, i lectures 
més llargues, que es puguen començar a llegir durant l’estona del pati (o no) i 
es puguen endur en préstec. Fem uns quants suggeriments dels materials de 
lectura que poden estar-hi presents:

• Contes amb il·lustracions (clàssics i tradicionals, contemporanis...).
• Àlbum il·lustrat (amb mots, sense mots, amb diferents estils i tècniques d’il-

lustració).
• Imatgiaris i abecedaris per als més menuts.
• Pop-ups o llibres desplegables tridimensionals.
• Còmic: europeu, americà i japonès (manga de diversos subgèneres).
• Novel·les clàssiques i contemporànies de tots els gèneres (realisme, fantasia, 

ciència-ficció, misteri, aventures...).
• Revistes i diaris.
• Reculls de poesia.
• Teatre.
• Narracions curtes, també per als més grans.
• Novel·les amb el segell «lectura fàcil».
• Audiollibres, amb els dispositius adequats.
• Llibres de coneixements (no els oblideu, per a grans i menuts).
• Ficció digital (consulteu les recomanacions dels experts), amb els dispositius 

adequats.

Cal garantir la varietat de tots els gèneres i els formats a totes les edats: no obli-
deu posar primers còmics, coneixements, revistes i poesia als més menuts, o 
àlbum il·lustrat, novel·la gràfica i poesia per als més grans.

Poseu-hi pocs exemplars de les tipologies esmentades anteriorment i canvi-
eu-ne sovint els materials: així, consultar els materials del bibliopati sempre serà 
una experiència emocionant de nova descoberta. Tingueu presents els hàbits 
de lectura de la comunitat educativa a l’hora de fer-ne la tria per al bibliopati, 
ja que la promoció de la lectura és molt més efectiva quan estan relacionats 
amb els hàbits, les habilitats i les capacitats dels lectors. Això vol dir que si, per 
exemple, teniu lectors de còmic, no hi afegiu només còmic, perquè és el que 
els agrada i coneixen; també cal que hi troben altres tipologies documentals 
que amplien el seu univers lector, com diu Mireia Manresa1. Acompanyem-los a 
descobrir lectures cada vegada més variades i més complexes!

1  Podeu consultar el llibre L’univers lector adolescent. Dels hàbits de lectura a la interven-
ció educativa (Manresa, 2013).Varietat per als més menuts: ‘pop-ups’, 

còmics, poesia, coneixements, àlbums, contes 
tradicionals...
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5) L’estació de la qualitat
De vegades, s’opta per incloure al bibliopati materials vells o descartats de la bi-
blioteca, perquè es pensa que s’hi deterioraran més ràpidament que no dins de 
la biblioteca o de l’aula; disposar del mobiliari adequat i assegurar-ne el mante-
niment per part dels usuaris pot evitar que es malmeten els llibres. Recomanem 
que els materials estiguen en bon estat: si el bibliopati ofereix una imatge de 
llibres vells i malmesos, aquesta serà la percepció que tindran els usuaris de la 
lectura i de la biblioteca. L’objectiu és que se senten atrets pels materials de lec-
tura, i això s’aconsegueix molt més fàcilment amb llibres que facen goig. 

Quan parlem de qualitat, no només ens referim a l’estat físic dels llibres; també 
a la qualitat literària dels materials. Si un llibre no té prou qualitat per a estar a 
la biblioteca o a l’aula, tampoc la té per a estar al bibliopati (que és una extensió 
de la biblioteca). 

6) L’estació de la mediació i la dinamització
Dinamitzeu el bibliopati i assegureu la mediació per a proporcionar experièn-
cies lectores als xiquets. No n’hi ha prou de traure els materials de lectura al 
pati per a promocionar la lectura i crear nous lectors: el bibliopati no ha de ser 
una activitat passiva i aïllada, sinó que pot proporcionar també experiències de 
lectura transformadores. Caldrà conéixer tant els lectors (gustos, hàbits, habi-
litats...) com els materials de lectura que posem al seu abast i trobar l’equilibri 
entre la tria lliure i la prescripció2. Podeu fer que l’estona del bibliopati siga una 
estona de descoberta emocionant:

• Emboliqueu els llibres com si fora un regal, incloent-hi només fragments, 
l’inici o alguna imatge relacionada, o intenteu que esbrinen com és el llibre 
a partir de la coberta.

• Feu recomanacions personalitzades a partir de les experiències de lectura 
anteriors per a mirar de descobrir-los lectures noves. 

• Difoneu itineraris de lectura interessants elaborats amb diferents criteris (for-
mat, gènere, tipus de personatge, veu narrativa, estils d’il·lustració...).

• Expliqueu narracions en veu alta, individualment o col·lectivament, inven-
teu-ne de noves, imagineu-ne altres desenllaços. Converseu sobre el llibre i 
l’experiència lectora que han viscut.3

• Aprofiteu l’estona per a parlar de lectures, intercanvieu-les i compartiu les 
vostres experiències lectores. Alimenteu el fet social de la lectura, i no només 
l’individual; esdeveniu models lectors. 

• Incentiveu la lectura compartida: per parelles de la mateixa edat, grans amb 
menuts, en grup...

• Demaneu que escriguen l’opinió que tenen dels materials que han desco-
bert i apegueu-la en les cobertes amb post-it o notes adhesives, amb parau-
les o icones; que escriguen quin altre llibre, cançó, pel·lícula, sèrie o joc els 
ha recordat; que indiquen a quines persones el recomanarien i per què; que 
comenten quines parts els han agradat i quines no, i comenteu-ne els motius 
amb ells.

• Poseu fragments ampliats dels llibres perquè hi puguen subratllar o encer-
clar les paraules o les frases que els agraden.

2  Sobre la mediació literària als centres educatius, consulteu la tesi doctoral El me-
diador escolar de lectura literaria. Un estudio del espacio de encuentro entre prácticas 
didácticas, sistemas de creencias y trayectorias personales de lectura (Munita, 2014). 

3  Sobre conversa literària, recomanem el llibre Dime. Los niños, la lectura y la conversa-
ción (Chambers, 2013).
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7) Espai de la creació
La biblioteca escolar ja no és un lloc passiu on es consulta informació; també se 
n’hi crea. Feu que el bibliopati esdevinga un espai de creació: 

• Podeu dissenyar un raconet makerspace o de fabricació, on es puga cons-
truir i elaborar a partir dels materials de lectura que proporcioneu.

• Proposeu la creació de fanzins i fanficcions, animeu a relacionar les activitats 
de lectura amb l’escriptura i la narració en diferents formats.

• Amb les revistes velles o esgarrades que heu descartat per a la lectura, podeu 
fer un taller de papiroflèxia o altres manualitats per a decorar els espais del 
centre.

• Deixeu-hi fulls i colors per a qui vulga dibuixar els personatges o algun ele-
ment del llibre.

• Feu fotografies dels moments de lectura o dels llibres preferits i demaneu 
que en facen un àlbum digital.

• Representeu les històries amb ninos o objectes quotidians. 

8) L’estació de l’aprenentatge
La biblioteca escolar té com a missió principal impulsar el currículum educa-
tiu i el pla de lectura de centre. Tot i que pot semblar que l’àmbit al qual per-
tany el bibliopati és només el gust per llegir, també s’hi poden incloure, amb 
la varietat, la qualitat i la mediació, elements relacionats amb el fet de llegir 
per a aprendre i aprendre a llegir. Amb el bibliopati es poden treballar com-
petències bàsiques: comunicativa i lingüística, digital (empreu dispositius di-
gitals), social i ciutadana, d’autonomia i iniciativa personal. I, com la biblioteca 
mateixa, fa èmfasi en les competències basades en recursos (habilitats i acti-
tuds relacionades amb la cerca, l’accés i l’avaluació), en el pensament crític, 
en el coneixement, en la competència lectora i en l’alfabetització, personals 
i interpersonals. El bibliopati, com la biblioteca escolar, pot anar més enllà 
del foment del gust per la lectura de ficció: és un agent educatiu i actiu que 
impulsa l’aprenentatge de manera transversal al centre.

Relacioneu part del fons del bibliopati amb projectes educatius del centre: 
si treballeu per projectes, poseu-hi materials variats que hi facen referència. 
Treballeu la fisiologia humana, el modernisme, la filosofia o l’edat mitjana? 
Afegiu-hi materials de ficció i coneixements sobre el tema que els perme-
ten relacionar els continguts educatius amb lectures de qualitat. Treballeu 
característiques literàries d’una tipologia d’obra concreta, com per exemple 
els arquetips literaris, els contes populars o els tipus de veu narrativa? In-
cloeu-hi materials de lectura clàssics i contemporanis en què es presenten 
aquestes característiques. També podem consultar amb el professorat què 
es va treballant a les aules i adequar el fons per a incloure-hi continguts 
concrets del currículum educatiu. 

10) L’estació de la participació:
El bibliopati, com la biblioteca escolar, ha de ser un espai participatiu i inclusiu: 
la comunitat educativa en forma part, no només com a destinatària, i en parti-
cipa en el desenvolupament. Algunes propostes per a fomentar la participació 
i el treball en xarxa poden ser:

• Treballeu en xarxa amb la biblioteca pública del barri, aprofiteu el préstec 
per entitats, les donacions de material esporgat (com ara revistes infantils en 
bon estat) i l’assessorament dels especialistes.

• Aprofiteu els recursos elaborats per entitats de foment de la lectura, com ara 
bibliografies selectives, reculls o premis literaris.

• Convideu les llibreries del barri.
• Convideu els autors autòctons i les editorials menudes per a impulsar la cultu-

ra local, reforçar el teixit sociocultural i conéixer obres del mercat independent.
• Feu difusió de les entitats culturals del municipi: biblioteques, museus i ar-

xius, teatres, casals i centres cívics...
• Convideu el personal docent i les famílies a participar-hi de manera activa. 
• Demaneu als xiquets i als joves que imaginen com volen el bibliopati i ani-

meu-los a participar en la tria de materials i en la gestió mateixa, implicant-los 
en la presa de decisions.



El viatge de la lectura 

9) L’estació de l’espai
L’espai físic del bibliopati pot ser bonic, còmode i  pot promocionar la lectura. 
Us hi oferim alguns consells:

• Empreu mobiliari mòbil, segur, atractiu i adaptat a totes les edats: les 
caixes de plàstic velles no faciliten la consulta i dificulten mantindre l’or-
dre i una mínima classificació (els llibres en caixes es malmeten més ràpi-
dament que en mobiliari adequat). També hi podeu utilitzar contenidors, 
com ara cistelles o maletes per a tries o etapes educatives, en funció del 
material.

• Adeqüeu el mobiliari a les diverses tipologies de materials: per exemple, 
els còmics, els àlbums o les revistes els consultem mirant-ne les cobertes, 
no els lloms. Penseu en l’accessibilitat per als més menuts: el mobiliari 
ha de ser segur i permetre’n la consulta autònoma, com ara bucs baixos 
amb rodes.

• Poseu-hi pufs, coixins i estores (us recomanem que siguen d’algun mate-
rial que es netege amb facilitat, com les estores de bambú, els coixins de 
cotó i els pufs de materials plàstics). 

• L’espai també pot promocionar la lectura i la socialització: per exemple, 
afegiu-hi tamborets baixos en forma de cercle o en grups reduïts; feu mu-
rals literaris efímers o permanents; pinteu en terra amb clarions personat-
ges o frases dels materials de lectura, o les recomanacions del dia. 

• Incloeu-hi un faristol o algun element similar per a destacar llibres con-
crets; o un micròfon al costat i feu un micro obert literari amb la poesia 
del dia; o marcs per a fer photocalls literaris que podeu enviar després a 
les famílies o posar a la biblioteca, a les aules o als corredors.

• Dissenyeu un espai de lectura permanent al pati: mosquiteres, tipis, tau-
les i cadires, bancs, armaris a cobert...

11) L’estació de l’avaluació
És imprescindible avaluar l’impacte que té el bibliopati en la comunitat edu-
cativa. Avaluem per diversos motius: per a conéixer els usos del servei, per a 
detectar errors, per a saber si els resultats coincideixen amb els objectius pro-
posats, per a conéixer el grau de satisfacció dels usuaris... En resum, l’avaluació 
és un mecanisme per a conéixer un sistema i millorar-lo. Podeu avaluar recursos 
i productes (materials de lectura, manteniment, inversions, persones, equipa-
ments...), processos i serveis (préstec i consulta). Us proposem alguns indica-
dors quantitatius i qualitatius que hi podeu fer servir:

• Nombre de préstecs.
• Estadístiques per tipologia de llibres més consultats o prestats.
• Estadístiques d’ús del servei per cursos.
• Procés de consulta i préstec.
• Visites a la biblioteca després del bibliopati.
• Percepció del bibliopati i de la biblioteca (entrevistes individuals o grupals, 

enquestes...).
• Bústia física i digital de suggeriments de millora i propostes d’adquisició.
• Percepció social de la lectura.
• Detecció dels hàbits de lectura (per exemple, podeu fer que apunten en una 

llibreta els llibres que consulten al bibliopati).
• Altres indicadors associats a la lectura (comprensió lectora, coneixement de 

terminologia específica, etc.) i al currículum educatiu del centre.
• Participació de tota la comunitat educativa.
• Treball en xarxa amb altres entitats.

Tot i que ja hem passat per les estacions que ens han semblat més rellevants, 
no hem arribat al final del nostre viatge: perquè aquest té un inici, però no un 
final. L’objectiu del bibliopati és acompanyar durant el viatge de descoberta, 
posar en marxa i alimentar el motor del tren que ens durà a descobrir noves es-
tacions, nous paisatges i nous companys de viatge. Perquè, com deia l’escriptor 
Brandon Sanderson, «viatge abans que destí». 
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La lectura és un element clau en 
l’aprenentatge de l’alumnat. Permet 
desenvolupar les seues capacitats c 
ognitives i emocionals i donar accés   
a altres coneixements.

I si sabem que la lectura es troba en el centre  
de l’aprenentatge... per què no fomentar-la 
també fora de les aules?

QUÈ SÓN?
Els Bibliopati són una proposta pràctica i divertida que pretén 
traure les biblioteques de les aules i fomentar el plaer de la 
lectura entre l’alumnat en un espai amigable i d’oci.

Els Bibliopati generen nous espais als nostres patis escolars i 
fomenten la coeducació i la creativitat en un entorn nou. 

QUÈ  T’OFERIM?
•  Una selecció acurada de títols per cicle. 
•  Una oferta de mobles, amb rodes i sense,   

per a exposar el llibres a l’alumnat.
•  Una guia didàctica de dinamització i formació gratuïta per al 

professorat.
•  Propostes d’animació lectora al pati.

MÉS INFORMACIÓ  
Escriu-nos a centres@bromera.com o pregunta al teu 
promotor/a de zona.
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