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BEB1 - El blog de la biblioteca escolar 1: estructura i
continguts
Tema 2 : L'ús del blog en les pràctiques de lectura (I)
Les possibilitats que ens ofereix la tecnologia del blog com a eina 2.0 poden anar més enllà del que
hem vist fins ara. A més de publicar continguts sobre l'activitat de la biblioteca, informacions i
recursos, caldrà cercar, sempre que es pugui, la interacció dels usuaris.
És interessant que ens detinguem a reflexionar sobre com podem integrar l'eina en la vida diària de
la biblioteca, encetar un segon nivell de relació amb els usuaris i obrir la porta d’entrada a l’univers
2.0 a través de les pràctiques de lectura compartida.
Les habilitats personals de qui gestioni el blog i la disponibilitat horària ajudaran també a descobrir
noves utilitats i noves formes d'integració.

Les presentacions, les recomanacions i els clubs de lectura
poden ser bons exemples de com podem integrar el blog de la
biblioteca en les pràctiques de lectura de la nostra comunitat, fent que
els alumnes siguin protagonistes de la informació que hi publiquem.

A continuació trobareu algunes reflexions sobre les dimensions de la lectura, orientacions d'ús del
blog en el suport d'aquestes activitats i alguns exemples reeixits.

1. La dimensió interpersonal de la lectura
Les bones pràctiques de lectura atenen a dues dimensions:
●

●

Dimensió psicològica, personal i privada, que implica fer anticipacions, formulació d’hipòtesis,
verificacions, reformulacions, salts, reculades, interès, desinterès, identificacions…
Dimensió interpersonal i pública, que implica interaccions: comentar, recomanar, compartir
lectures, confrontar interpretacions, discutir sobre els implícits.

En aquesta dimensió interpersonal podríem situar totes aquelles activitats que impliquen
compartir lectura: clubs de lectura, presentacions i recomanacions de llibres, debats…
Els estudis sobre els resultats de PISA 2009 descriuen els comportaments que tenen els alumnes
implicats en la lectura:
●

Tenen interessos definits.

●

Tenen temes de lectura preferits.

●

Llegeixen per iniciativa pròpia.

●

Llegeixen molt i amb freqüència.
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●

Llegeixen textos impresos i electrònics, variats.

●

Tenen una xarxa social per compartir.

El fet de compartir les lectures que es fan, de poder explicar als altres com s’han sentit, si els ha
agradat, si no els ha agradat i per què, en què els ha fet pensar… fa entrar en la lectura d’una
manera més profunda i anar construint uns vincles entre els alumnes, que aniran creant una veritable
comunitat de lectors. Per tant, des dels centres educatius s’hauria de vetllar perquè s’atengui aquesta
dimensió interpersonal de la lectura. Un bon recurs per fer-ho podria ser el blog de la biblioteca, a
través de les presentacions de llibres, recomanacions i clubs de lectura.

2. Les presentacions i recomanacions de lectura

Escola Cossetània de Vilanova i la Geltrú

Les presentacions i recomanacions de lectura fetes pels alumnes solen ser pràctiques gratificants i
formatives i que els permeten compartir, amb la resta de companys, l’experiència lectora. És una
estratègia en què emergeixen les habilitats de saber despertar l’interès lector en els altres, sense
desvetllar els secrets del llibre, i de generar, en la persona receptora, els sentiments de descoberta i
el desig de compartir aquests secrets.
Al nostre parer és una activitat de motivació al gust per llegir que, des del blog, podem intensificar en
fer-hi participar activament tota la comunitat educativa.

En podeu veure alguns exemples a:

●

Escola Pere Vila de Barcelona.
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Booktràiler fet pels alumnes de 4t
●

Institut Alexandre Deulofeu de Figueres.
sobre "El llibre de les bèsties"

Com en el cas dels bibliotubers la biblioteca pot col·laborar publicant
en el blog títols per a la tria de llibres, orientacions per elaborar
l'audiovisual i dedicar un espai en el blog perquè l'alumnat pugui
publicar dels seus productes. Caldrà també fer un treball de respecte a
la propietat intel·lectual i als drets d'imatge en aquestes produccions.

La participació de l'alumnat en aquestes propostes de lectura pot contribuir a la difusió del blog de la
biblioteca, ja que de ben segur l'enllaçaran des de les seves xarxes socials.
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