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BIBLIOTECA ESCOLAR PUNTEDU 
Tomàs Camacho Molina 

 
L’objectiu d’aquest Vermut amb…  era crear a l’Escola d’Estiu de les Terres de l’Eb re 
un petit espai d’intercanvi d’experiències i projec tes. 
Estaven invitades totes les persones que han partic ipat al curs de formació que 
sobre biblioteques escolars s’ha organitzat a les T erres de l’Ebre. He comptat amb la 
presència de Josepa Grau, del CRP Montsià i ha excu sat la seua absència Ermini 
Carreres, del CRP Baix Ebre, que està atenent a un curs de formació a Barcelona. 
Hem estat gairebé una vintena de persones i els cen tres que han participat al 
col·loqui han estat: CEIP Ferreries, IES de Roquete s i l’IES de l’Ebre. 
La meua exposició ha estat un relat de les experièn cies dutes a terme a l’IES Sòl de 
Riu d’Alcanar: Catalogació amb l’ePèrgam i les seue s possibilitats; activitats de 
Nadal; Racó de Lectura al bar de l’IES; llista de d istribució de notícies; activitats de 
Sant Jordi; visita d’escriptors; Crèdit de Síntesi;  relació amb la Biblioteca Pública 
Trinitari Fabregat;…  
D’aquestes activitats es dóna una breu notícia als àlbums web: 
www.picasaweb.google.es/bibliotecaIESAlcanar  
www.picasaweb.google.es/tcamachomol . 
Hem de valorar positivament que el curs passat es p ortessen a terme 300 projectes 
de biblioteca escolar i aquest curs 200. Però també  s’ha de dir, i així ho ha expressat 
el Grup Bibliomèdia de la FMRP de Catalunya que les  condicions no són les ideals, 
que no és de rebut el fet que enguany no es donen l es mitges jornades i que les 
mitges jornades de l’IES no es done una mitja jorna da de l’especialitat del 
coordinador de Biblioteca PuntEdu. 
Que el sistema és millor perquè passem del no res a l “una mica”, però que encara 
està lluny de ser una situació ideal. Què passarà d esprés dels tres cursos d’aplicació 
del programa? 
El que sí és necessari és crear una xarxa col·labor ativa, que ja ha estat engegada des 
dels cursos de formació i els CRPs. En aquest cas l es experiències dels altres ens 
poden resultar molt enriquidores. 
Un altre objectiu és: Conseguir que la biblioteca-m ediateca es convertisca en un 
veritable cor dels centres educatius. 
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L’Escola d’Estiu i la revista “Recapte”, estan associades. Assolirem el número 25 a la 
portada, amb un exemplar recordatori de tots els sumaris apareguts i totes les persones 
que han col•laborat. Realitzar el sumari en el que figuren els títols dels articles i les 
persones que els van fer esdevé una forma d’homenatge a totes aquelles persones 
que, en el seu dia, van dedicar un temps de manera desinteressada en l’elaboració 
d’una part de la nostra memòria col•lectiva com a persones que ens dediquem a 
l’educació. Volem mostrar la nostra satisfacció per la fita assolida, 25 números, per a 
una revista pedagògica del nostre territori és un mèrit indubtable. I és un mèrit al que 
heu contribuït totes les persones que algun dia vàreu aportar el vostre granet d’arena. A 
tothom moltes gràcies, sobretot a totes les persones que llegiu la revista i la valoreu.  
La Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya ha treballat els 
darrers tres anys, al voltant de les aportacions que hem anat fent al llarg de les fases de 
debat i recull de propostes que s’han posat en marxa a Catalunya i a l’Estat en matèria 
de política educativa. El conjunt d’aquestes aportacions (en bona part recollides en la 
darrera publicació “El nostre compromís amb el canvi educatiu”) constitueix una nova 
argumentació referida a educadors, centres, currículum, servei públic, … que parteix de 
documents i posicionaments anteriors de la FMRP,  però que busquen donar resposta 
al nou marc social i legislatiu en el que ens movem.  
Les assemblees de la Federació de La Seu d’Urgell (maig de 2005) i Granollers (maig 
de 2006) van posar de manifest el creixent pes especific que ha tingut en el nostre 
quefer la preparació i l’elaboració d’aquestes argumentacions i propostes. I juntament 
amb això, hem constatat que també el nostre paper, com a Moviments de Renovació 
Pedagògica, ha canviat. Estem detectant unes noves necessitats entre el professorat i 
en els centres, unes dinàmiques diferents a les que els s’observaven fa uns anys, i això 
obliga a formular-nos noves respostes des de l’òptica de la renovació pedagògica. 
 


