
LA DINAMITZACIÓ 

 
Josep Borrut i Agnès Cruanyes 

Març, 2009 

 

Sortosament ja comença a fer uns quants anys que hem desterrat la idea d’associar 
la biblioteca escolar dels nostres centres com a magatzem empolsinat, o en el millor 
dels casos, la identificació de la biblioteca com a aula auxiliar destinada a múltiples 
usos, tots ells, però, sovint allunyats del seu objectiu original. 

Li hem rentat la cara, embellit, omplert els prestatges, decorat les parets amb belles 
frases o imatges que conviden a la lectura, ampliat l’horari d’obertura, facilitat 
l’accés, esporgat i renovat el fons. El problema, però, arribarà ara. Com podem  
animar la comunitat del centre perquè les trepitgi, en faci ús, opini i aporti noves 
idees, si mai ha tingut anteriorment l’hàbit de fer-ho? Com podem engrescar la resta 
de companys que senti la biblioteca com a eina imprescindible per al seu treball? 
Com podem animar els alumnes que identifiquin aquest espai com a un lloc 
necessari per a la seva formació? En definitiva, com vendrem aquest producte, i que 
el resultat sigui satisfactori? Aquesta és la feina dels mestres o professors que tenen 
cura de la biblioteca, i aquesta tasca té un nom ben senzill que la defineix: 
dinamització . 

Què entenem, però, per dinamització? Reflexionem-hi una miqueta. 

Fomentar, incitar, convidar, provocar, desafiar, excitar, animar, despertar, induir. 
Verbs, accions, que segons el diccionari són sinònims. Ara bé, sempre hi ha matisos 
i cal parlar-ne. Altrament, la discussió des d’un punt de vista purament lingüístic seria 
poc correcte. 

Pretendre que els usuaris i les usuàries de les biblioteques vinguin per si mateixos 
és poc raonable. A més, cal que trobin a la biblioteca un espai agradable on puguin 
desenvolupar la seva feina i repeteixin. 

Els bibliotecaris i bibliotecàries ja no són només guardians dels llibres, sinó que són 
persones implicades en el foment de la lectura. En l’àmbit de les biblioteques 
escolars, la implicació dels responsables d’aquests espais ha de ser molt gran, ja 
que la seva funció educadora, òbviament, queda més clara que mai. 

I com s’ha de fer tot això? 

Com dèiem en començar, en els darrers anys ha sortit tot un seguit de propostes i 
activitats a desenvolupar; només cal anar a qualsevol biblioteca i veurem que se’n 
fan moltes: hora del conte, clubs de lectura, xerrades, festes, paradetes a l’exterior... 
I a les escoles on la biblioteca té la sort de funcionar, també: hores del conte, 
concursos, xerrades per a les famílies, visites d’autors... 

No cal fer ara una llista detallada d’aquestes activitats, però la idea és que totes 
ajuden a fomentar la lectura, conèixer la biblioteca, saber trobar la informació que 
volem... I, per descomptat, que les biblioteques no siguin uns llocs estàtics com 
potser havien estat durant molt de temps. 
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Ara bé, són necessàries tantes activitats? No en fem un gra massa? Realment 
estem més pendents d’aquestes activitats que no pas de la lectura en si? Quan 
programem activitats d’animació, realment pensem per a què les fem o les fem 
perquè ara es porta? 

Els usuaris i les usuàries no vindran sols i per tant els hem d’animar, incentivar, 
invitar... La paraula és igual, però hem de fer quelcom.  

Són il·lustratives al respecte les frases sobre el tema que ens diu la Mercè Escardó1:   

- Animar és una manera diferent de treballar. 

- No és bona, ni lícita, l’animació per l’animació. 

- Totes les activitats han de conduir a la lectura i/o al llibre, o bé la lectura 
i/o el llibre han de conduir a l’activitat. 

Tot són matisos sobre un mateix objectiu i res no ens hauria de fer distreure d’allò 
que realment volem. Però alerta, no creem falses expectatives al voltant de tot això 
perquè potser aconseguirem el contrari d’allò que ens havíem proposat: que amb 
l’animació no fomentem la lectura ni l’ús de la bilbioteca en general. Tampoc es 
tracta de fer festa major cada dia. Fer animació no només és treure el conill del 
barret de manera espectacular i màgica. Hi ha coses molt senzilles, com la pròpia 
actitud del bibliotecari, que de per si ja és una dinamització prou enriquidora. 

Tant fa que parlem d’un centre de primària com de secundària, la qüestió és que la 
biblioteca esdevingui eix vertebrador, punt de referència i far que ens guiï. No pot ser 
que aquesta sigui la seu del coneixement amb les portes ben tancades, no fos que 
aquest es perdés; no pot ser que tot el fons estigui enregistrat, classificat i ordenat a 
la perfecció, però que ningú en faci ús. Hem d’obrir les portes, els armaris, abaixar 
els prestatges perquè sigui accessible a tothom, i ser ben conscients que la pèrdua o 
malastrugança d’una part del material és un preu ben baix si a canvi podem afirmar 
orgullosament que la nostra biblioteca està viva, batega i ha esdevingut un element 
imprescindible del dia a dia de l’escola o de l’institut. 

Recalquem en tot moment la diferència entre escola i institut perquè som molt 
conscients que la dinamització de la biblioteca ha de seguir dos camins diferenciats 
encara que no renyits. Les edats escolars són diferents i per tant diferents seran les 
necessitats i les inquietuds dels seus usuaris.  

Per acabar dir que: 

- La dinamització abarca tots els àmbits d’actuació d’una biblioteca ( i no només 
el gust per la lectura). Per això, quan programem activitats caldrà tenir-ho en 
compte.  

- La coordinació de les activitats correspon a la persona responsable de la 
biblioteca. Però que això no vol dir que hagi de recaure únicament en ella. 
Tota la comunitat educativa ha de ser conscient que a tothom pertoca aportar 
idees i tirar-les endavant. Per això és molt important la creació de la comissió 
de biblioteca on tots els sectors hi siguin representats. 
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FORMACIÓ D’USUARIS 

LA LECTURA PER PLAER 
(Gust per llegir) 

LA LECTURA PER APRENDRE 
(Cerca i ús de la informació) 



 - 4 - 

Dinamització de les biblioteques dels centres de se cundària 

Els professors i mestres que treballem a la secundària tenim l’avantatge que la 
majoria dels alumnes, quan arriben al nostre centre, ja porten una dinàmica d’usuaris 
de biblioteques. Ben cert que tots, en un moment o altre de la seva etapa anterior, 
han fet ús de la biblioteca de l’aula o han assistit a alguna sessió de l’hora del conte 
o senzillament hi han anat a buscar la informació necessària per a algun treball. 

Així, doncs, el primer que han de veure, ja sigui en la visita guiada al principi, o bé, a 
través d’una tutoria, és que la biblioteca de secundària està distribuïda i es regeix 
per les mateixes normes que la de primària. Aquest fet els donarà seguretat, i si ja 
eren usuaris assidus en l’escola, ben segur que també ho seran a l’institut.  

Ben aviat, però, s’adonaran de les diferències, i això també és bo, perquè així 
assimilen els canvis que ells mateixos estan experimentant: canvi d’etapa, potser 
canvi de centre, canvi de companys, canvi en la manera de treballar, canvis físics i 
canvis emocionals. La biblioteca també ha de reflectir aquest pas, i per tant la 
dinamització s’ha de presentar d’una altra manera.  

Per exemple, ja no serà vàlida la mascota de la biblioteca. Els alumnes de 
secundària malauradament creixen de cop quan arriben als nostres centres. No 
volen sentir-se petits i per tant, encara que potser només d’una manera externa, 
desterraran tots aquells elements que els puguin semblar infantils. S’identificaran 
més amb un logotip agosarat, modern, innovador, però que tingui alguna relació 
directa amb la biblioteca. Aquest ha d’aparèixer en tots els fulls informatius, notícies, 
pàgina web, cartells, d’aquesta manera, amb una ràpida ullada, ja sabrem d’entrada 
que aquella informació fa referència a la biblioteca. Aquesta identificació no només 
és important de cara als alumnes, sinó també per als professors. 
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