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1. Objecte del treball 
 

 

  

Establir un Pla Estratègic pel grup Petits Llobs basat en el treball en xarxa i adaptat 

al nou model de biblioteca, efectiu per a totes les sales infantils de les biblioteques 

públiques del Baix Llobregat Nord de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província 

de Barcelona, durant el període de setembre de 2022 a juny de 2026. Amb l’objectiu de 

recollir les necessitats, millorar i unificar processos, col·laborar compartint recursos, 

sumant coneixement i competències, posant en valor la figura del bibliotecari infantil i 

aportant solucions i respostes en base a la qualitat en tots els àmbits que afecten el dia a 

dia d'una sala infantil de la biblioteca pública. 
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2. Introducció 
 

 

 

 

  

Les preguntes que ens fem i volem 

respondre amb aquest TFG són “Com veiem les 

sales infantils l’any 2027? Què hem de fer per 

aconseguir-ho?” 

Amb l’objectiu de trencar l’escletxa que 

separa el grup Petits Llobs, grup de treball de 

les sales infantils de les biblioteques del Baix 

Llobregat Nord, de la seva visió, es crea aquest 

Pla Estratègic que es desenvoluparà de 

setembre de 2022 a desembre de 2026. 

Per aprofundir en tots els àmbits 

rellevants de les sales infantils de la zona i 

identificar quines són les seves dificultats i 

mancances, allà on més hem d’incidir amb el 

grup de treball, s’ha dividit el treball en 5 parts: 

• Investigació a través de la bibliografia 

especialitzada de com han de ser les sales 

infantils ideals, quin és l’estàndard de 

màxima qualitat.  

• Una anàlisi de la situació de les sales 

infantils del Baix Llobregat Nord a través 

d’estadístiques, que ens permeten establir 

l’impacte de la biblioteca infantil dins la 

biblioteca pública; enquestes realitzades als 

professionals i reunions amb les 

dinamitzadores del grup, el mateix grup de 

treball, els directors i un agent extern: el 

Centre de Recursos Pedagògics.  

• Una anàlisi DAFO de totes les dades 

obtingudes. 

• Una anàlisi del Nou Model de biblioteca per 

adaptar els nostres objectius a la visió de les 

biblioteques de la XBM durant els pròxims 

anys. 

• I, finalment, el desenvolupament del Pla 

Estratègic basat en totes les conclusions 

extretes dels apartats anteriors.  

 

 

Biblioteca Ca l’Alissent de Sant Climent de Llobregat 
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2.1. Relació de l’estudiant amb l’entorn 

2.2. Precedents i coneixements previs 
 

  Des de fa vuit anys treballo com a 
bibliotecària itinerant a les biblioteques de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM d’aquí 
en endavant) de la zona del Baix Llobregat Nord 
(23 biblioteques de Collbató a Sant Boi). 
Anteriorment, havia estat bibliotecària 
itinerant a la zona del Barcelonès i Baix 
Llobregat Sud (18 biblioteques de l’Hospitalet a 
Castelldefels) i itinerant a les biblioteques del 
Consorci de la ciutat de Barcelona (més de 40 
biblioteques).  

La figura de l’itinerant s’ha transformat 
durant els darrers anys: ha passat de ser un lloc 
de treball destinat a cobrir absències del 
personal de Diputació, a convertir-se, 
juntament amb el Cap de Zona, en el personal 
vertebrador de la zona: l’enllaç entre les 
biblioteques. L’itinerant és l’únic treballador 
que està físicament present a totes les 
biblioteques d’un àrea, treballant en àmbits 
molt diferents a cadascuna. Aquest fet permet 
veure les necessitats a escala global per aportar 

solucions. Aquest canvi de mentalitat sobre 
aquesta figura ha comportat la incorporació de 
noves responsabilitats, tasques amb un valor 
afegit per les biblioteques: redacció de 
Polítiques de Col·lecció, reglaments, memòries 
de zona, formacions en cascada, millora de 
processos i gestió de grups de treball, entre 
d’altres. 

Soc la responsable del grup de 

biblioteques infantils Petits Llobs amb el suport 

de tres dinamitzadores. Coordino i gestiono el 

grup, organitzo les reunions, preparo materials, 

formacions, dinamitzo la comunitatXBM del 

grup (eina de comunicació interna), i soc la 

interlocutora entre el grup i el Cap de Zona.  

Pel que fa a Plans Estratègics, és habitual 

trobar de biblioteques o de xarxes urbanes, 

però no d’un grup de professionals dedicats a 

una mateixa àrea de treball, com en aquest cas 

seria la biblioteca infantil.  

Com a coneixements previs, el fet de ser 

itinerant i coordinadora del grup de 

biblioteques infantils em fa tenir una visió 

pràctica de la realitat que viuen les sales 

infantils del Baix Llobregat Nord i la capacitat 

d’aplicar aquest Pla Estratègic.  

En el meu cas, no he cursat el grau sencer, 

sinó la Diplomatura. Actualment estic cursant 

les assignatures que falten per convalidar-la a 

grau. Assignatures com Biblioteques públiques, 

Recursos i serveis en unitats d’informació i 

Serveis especials (accessibilitat de les persones 

amb capacitats diverses a les biblioteques) es 

poden aplicar plenament al tema tractat.  

 



La sala infantil a la biblioteca pública       -       TFG UOC Grau Informació i Documentació 

7 | P à g i n a  
 

3. Àmbit d’actuació 
 

 

 

  

La Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona la conformen més de 225 

biblioteques i 10 bibliobusos, que treballen conjuntament amb uns mateixos estàndards de qualitat 

de servei per garantir l'equilibri territorial i l’accés igualitari dels ciutadans a la informació, la cultura 

i el coneixement. (Diputació de Barcelona, 2021). L’àmbit d’actuació d’aquest Pla Estratègic són les 

sales infantils de les biblioteques de la zona del Baix Llobregat Nord, que treballen en xarxa 

mitjançant el grup de treball Petits Llobs. 

Biblioteca Montserrat Roig  

de Sant Feliu de Llobregat 
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3.1. Les biblioteques del Baix Llobregat Nord de la XBM 

  

La Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona 

assessora i dona serveis i suport als ajuntaments en la creació i prestació dels 

serveis bibliotecaris de qualitat, i lidera la Xarxa de Biblioteques Municipals de 

la demarcació de Barcelona. Totes les biblioteques són de titularitat municipal 

i estan regulades amb un conveni entre la Diputació de Barcelona i els 

ajuntaments, excepte els de la ciutat de Barcelona que son gestionades per un 

Consorci format per la Diputació i l’Ajuntament de Barcelona. 

A escala organitzativa, divideix la província de Barcelona en diverses 

zones, i concretament la comarca del Baix Llobregat en dues: Barcelonès - Baix 

Llobregat Sud i Baix Llobregat Nord.  

L’àmbit d’actuació d’aquest Pla Estratègic són les sales infantils de les 

biblioteques del Baix Llobregat Nord, que corresponen a 21 municipis amb 23 

biblioteques, que donen servei a una població de 438.472 habitants, amb la 

missió de ser centres d'informació, formació i lleure. La biblioteca Montserrat 

Roig de Sant Feliu de Llobregat és la central comarcal, que exerceix com a 

coordinadora i el director de la qual és el Cap de Zona.  
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Abrera 
B. Josep Roca i 
Bros  

L3 12.620 2,5 31.550 33.478 2,7 1.265 628 35 33,5 5--7 4 

Cervelló B. Cervelló  

L2 9.233 2,5 23.083 19.840 2,1 865 949 30 30,5 4--5 4 

Collbató B. de Collbató  
L1 4.655 3 13.965 18.841 4,0 520 783 25 30 2--3 3 

Corbera de 
Llobregat 

B. Can Baró  
L3 15.017 2,5 37.543 41.676 2,8 1.265 1.253 35 33 5--7 4 

Esparreguer
a 

B. Mpal. 
l'Ateneu  

L4 22.358 2 44.716 42.879 1,9 1.840 1.992 35 42,5 7--9 6 

Martorell 
B. de 
Martorell  

L4 28.667 2 57.334 43.299 1,5 1.840 1.975 35 42,5 7--9 8 

Molins de 
Rei 

B. El Molí 

L4 26.104 2 52.208 39.514 1,5 1.840 2.007 35 39,5 7--9 8 

Olesa de 
Montserrat 

B. Santa Oliva  

(L4) L3  24.132 2 48.264 45.824 1,9 1.840 817 35 35,5 7--9 5 

Pallejà B. de Pallejà  

L3 11.636 2,5 29.090 35.826 3,1 1.265 917 35 33,5 5--7 3 

El Papiol B. V. Almirall  

L1 4.232 3 12.696 16.262 3,8 520 982 25 34,5 2--3 4 

St. Andreu 
de la Barca 

B. Aigüestoses  
(L4) L3  27.175 2 54.350 39.672 1,5 1.840 1.120 35 33 7--9 4 

St. Boi de 
Llobregat 

B. JRB 

C2 74.109 2 148.218 110.112 1,5 2.930 3.357 45 62 13--16 18 

B. MAC  
P0 9.646 1,5 14.469 30.373 3,1 750 500 35 33 4--5 3 

St. Climent 
de Llobregat 

B. Ca l'Altisent  

L1 4.193 3 12.579 6.547 1,6 520 553 25 30,5 2--3 3 

St. Esteve 
Sesrovires 

B. JPS 

(L2) L0 7.771 2,5 19.428 14.549 1,9 865 247 30 31 4--5 2 

St. Feliu de 
Llobregat 

B. M. Roig  
C1 45.463 2 90.926 43.041 0,9 2.265 2.115 40 42,5 10--12 12 

St. Joan 
Despí 

B. M. 
Rodoreda  

C1 19.130 2 38.260 55.317 2,9 2.265 1.737 40 41 10--12 7 

B MMP  
P2 15.000 1,25 18.750 33.188 2,2 1.265 1.535 35 37 5--7 5 

St. Just 
Desvern 

B. J. Margarit  
L3 19.379 2,5 48.448 46.158 2,4 1.265 953 35 33 5--7 5 

St. Vicenç 
dels Horts 

B. Les Voltes  
L4 28.115 2 56.230 43.264 1,5 1.840 1.243 35 31 7--9 8 

Sta. Coloma 
de Cervelló 

B. P. Bayés  
L2 8.273 2,5 20.683 42.525 5,1 865 650 30 32 4--5 4 

Torrelles de 
Llobregat 

B. P. Fabra  
L2 6.126 2,5 15.315 22.249 3,6 865 578 30 29,5 4--5 3 

Vallirana 
B. J.M. López-
Picó 

(L3) L0 15.438 2,5 38.595 16.198 1,0 1.265 318 35 29,5 5--7 3 

Total   438.472  926.698 840.632 55 31.860 27.209 775 820 
131-
170 

126 

Promig   20.880 2,24 40.291 36.549 2 1.385 1.183 33,7 35,7 6--7 5,5 

(Urrea Patón, Bravo Sánchez, Iglesias Oliveras, & Martínez Pidevall, 2022) 

http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/abrera-biblioteca-josep-roca-i-bros
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/abrera-biblioteca-josep-roca-i-bros
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/cervello-biblioteca-municipal-de-cervello
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/collbato-biblioteca
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/corbera-de-llobregat-biblioteca-can-baro
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/esparreguera-biblioteca-municipal-l-ateneu
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/esparreguera-biblioteca-municipal-l-ateneu
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/martorell-biblioteca
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/martorell-biblioteca
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/molins-de-rei-biblioteca-el-moli
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/olesa-de-montserrat-biblioteca-santa-oliva
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/palleja-biblioteca
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/papiol-el-biblioteca-valenti-almirall
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/sant-andreu-de-la-barca-biblioteca-aiguestoses
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/sant-boi-de-llobregat-biblioteca-jordi-rubio-i-balaguer
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/sant-boi-de-llobregat-biblioteca-maria-aurelia-capmany
https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/sant-climent-de-llobregat-biblioteca-ca-l-altisent
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/sant-esteve-sesrovires-biblioteca-joan-pomar-i-sola
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/sant-feliu-de-llobregat-biblioteca-montserrat-roig
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/sant-joan-despi-biblioteca-merce-rodoreda
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/sant-joan-despi-biblioteca-merce-rodoreda
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/sant-joan-despi-biblioteca-miquel-marti-i-pol
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/sant-just-desvern-biblioteca-joan-margarit
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/sant-vicenc-dels-horts-biblioteca-les-voltes
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/santa-coloma-de-cervello-biblioteca-pilarin-bayes
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/torrelles-de-llobregat-biblioteca-municipal-pompeu-fabra
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/vallirana-biblioteca-josep-maria-lopez-pico
http://bibliotecavirtual.diba.cat/es/vallirana-biblioteca-josep-maria-lopez-pico
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3.2. Treball en xarxa: grups de treball 

  

Les biblioteques del Baix Llobregat Nord treballen en xarxa amb l’objectiu de col·laborar 

compartint recursos, talent, capacitats i esforços, unificant processos i sumant coneixement i 

competències. Això permet afrontar projectes amb un major abast que si els dugués a terme una 

única biblioteca.  Per tal de dur a terme efectivament aquest treball en xarxa, hi ha cinc grups de 

treball conformats per personal especialitzat i dividits en comissions, liderats pel Cap de Zona i dels 

quals són responsables els itinerants. (Urrea Patón, Bravo Sánchez, Iglesias Oliveras, & Martínez 

Pidevall, 2022) 

 

Promoció lectura 
(ficció)

Dinamitzadors

Clubs lectura

Activitats i 
Promoció lectora

Informació, 
aprenentatge i 
coneixement 

Informació i 
prescripció i 

Aprenentatge i 
alfabetització

Parlem del Baix

Informació local i 
Baix Llobregat 

escriu

Comunicació i 
gestió 

bibliotecària

Comunicació i 
xarxes socials

Gestió bibliotecària

Biblioteca infantil 
(PetitsLlobs)

PetitsLlobs

Instagram 
@PetitsLlibres

Els objectius d’aquests grups són: 

• Crear un entorn de treball cooperatiu perquè tots els professionals de les biblioteques 

del Baix Llobregat puguin comunicar-se, intercanviar experiències, treballar en equip 

i generar nou coneixement, amb una estructura alineada amb les funcions bàsiques 

de la biblioteca. 

• Disposar d’una estructura permanent amb visió a llarg/mig termini i alhora flexible 

que permeti programar a curt termini, amb projectes anuals, per adaptar-nos a un 

entorn canviant. 

• Incorporar criteris d’eficiència en la gestió dels grups de treball per tal que actuïn de 

forma més àgil. 

• Elaborar noves eines de promoció i suport a la gestió i impulsar nous projectes i serveis 

bibliotecaris que puguem compartir totes les biblioteques de la zona. 
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3.3. Petits Llobs: el grup de la biblioteca infantil 
  

Un dels grups de treball més consolidats és el 

que fa referència a la biblioteca infantil, Petits Llobs.  

En formen part 35 professionals de les sales 

infantils de les biblioteques del Baix Llobregat Nord.  

Va ser creat l’any 2013 per Marina Abadias, en 

aquell moment directora de la biblioteca de Sant 

Feliu Montserrat Roig amb el suport d’una de les 

itinerants de la zona.  

Des de l’any 2020 l’itinerant és la responsable 

del grup, juntament amb tres dinamitzadores 

especialitzades en biblioteca infantil que tenen una 

àmplia trajectòria i coneixements en aquesta sala. 

 

Els objectius del grup són: 

• Compartir recursos i experiències 

• Crear un conjunt de materials de producció 

pròpia que facilitaran la realització 

d’activitats adreçades al públic infantil per tal 

de fomentar la lectura. 

• Treballar de forma conjunta a tota la zona 

temes d’interès general. 

• Facilitar el treball en xarxa i crear uns 

continguts a la mida de la zona. 

• Potenciar les activitats que es realitzen a les 

biblioteques de la zona. 

 

Biblioteca Ca l’Alissent de Sant Climent de Llobregat 



La sala infantil a la biblioteca pública       -       TFG UOC Grau Informació i Documentació 

12 | P à g i n a  
 

4. Metodologia i cronograma   
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La metodologia emprada per efectuar aquest pla estratègic es basa en: 

• Un procés d’investigació de bibliografia especialitzada en sales infantils de biblioteques 

públiques. 

• Un procés de recollida de dades centrat en l’anàlisi de dades estadístiques, en la revisió 

de les memòries de zona, de les memòries de les biblioteques i en l’elaboració pròpia 

d’estadístiques a partir de la informació facilitada per la Gerència de Serveis de 

Biblioteques. 

• Un procés de recollida d’informació dels professionals bibliotecaris de les sales infantils 

del Baix Llobregat Nord a través d’enquestes i reunions.  

• Un procés de recollida d’informació a través de reunions amb el Centre de Recursos 

Pedagògics i els bibliotecaris escolars de la comarca del Baix Llobregat. 

 Revisió de la 

bibliografia 

especialitzada 

Analitzar plans 

estratègics de 

biblioteques. 

Analitzar 

documentació 

especialitzada 

en biblioteques 

infantils per 

establir la 

missió, la visió, i 

els valors. 

Analitzar la 

bibliografia per 

establir les 

característiques 

que han de tenir 

les sales 

infantils i les 

competències 

del seu 

personal. 

Nou model de 

biblioteca, 

analitzar com es 

pot aplicar a les 

sales infantils. 

 

 

Recollida 

d’estadístiques 

Analitzar la 

situació de les 

biblioteques 

del Baix 

Llobregat Nord 

en diferents 

àmbits: 

préstec, espais, 

activitats, etc. i 

comparar-ho 

amb la resta de 

la biblioteca 

per establir 

quin pes té la 

biblioteca 

infantil dins de 

la biblioteca 

pública. 

Comparativa 

amb els 

estàndards.  

Enquesta a 

directors i 

personal de les 

sales infantils 

Analitzar la 

visió que té el 

personal i 

establir l’anàlisi 

del context. 

Detectar 

mancances i 

problemes i 

aportar 

solucions.  

Conèixer la 

realitat que 

viuen els 

professionals a 

les seves sales 

infantils i les 

seves 

necessitats. 

Detectar 

possibles 

col·laboracions. 

Reunions amb 

les 

dinamitzadores 

del grup 

Conèixer la 

percepció que 

tenen els 

participants 

sobre el grup 

Petits Llobs, 

detecció de 

problemes i 

solucions. 

Establir les 

línies 

estratègiques i 

objectius del 

grup. 

Identificar les 

accions 

estratègiques. 

 

Reunions amb 

entitats 

educatives 

Centre de 

Recursos 

Pedagògics 

Establir quines 

són les seves 

necessitats i 

com podem 

col·laborar amb 

ells des de la 

biblioteca 

infantil. 



La sala infantil a la biblioteca pública       -       TFG UOC Grau Informació i Documentació 

14 | P à g i n a  
 

TFG Pla Estratègic Petits Llobs

Escriba el nombre de la compañía en la celda B2.

Cronograma

1

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TAREA PROGRESO INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

Lliurament 1

Títol del projecte 100% 17-2-22 1-3-22

Objecte del treball 100% 17-2-22 1-3-22

Objectius generals i objectius específics 100% 17-2-22 1-3-22

Àmbit d'actuació 100% 1-3-22 14-3-22

Interès del treball per a l'organització 100% 1-3-22 14-3-22

Relació de l'estudiant amb l'entorn 100% 1-3-22 14-3-22

Precedents i coneixements previs 100% 14-3-22 18-3-22

Metodologia i recollida de dades 100% 14-3-22 18-3-22

Calendari d'actuació 100% 14-3-22 18-3-22

Recerca bibliogràfica 100% 14-3-22 4-6-22

7 de marzo de 2022 14 de marzo de 2022 21 de marzo de 2022 28 de marzo de 2022 4 de abril de 202228 de febrero de 2022

Inicio del proyecto:
ju, 2/17/2022

Semana para mostrar:
14 de febrero de 2022 21 de febrero de 2022

Cr

ee 

u TFG Pla Estratègic Petits Llobs

Escriba el nombre de la compañía en la celda B2.

Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3.
Cronograma

La 

se

m
5

La

s 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8Es

ta 

fil
TAREA PROGRESO INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

La 

ce

ld
Lliurament 1

La 

ce

ld
Títol del projecte 100% 17-2-22 1-3-22

La

s 

fil
Objecte del treball 100% 17-2-22 1-3-22

Objectius generals i objectius específics 100% 17-2-22 1-3-22

Àmbit d'actuació 100% 1-3-22 14-3-22

Interès del treball per a l'organització 100% 1-3-22 14-3-22

Relació de l'estudiant amb l'entorn 100% 1-3-22 14-3-22

Precedents i coneixements previs 100% 14-3-22 18-3-22

Metodologia i recollida de dades 100% 14-3-22 18-3-22

Calendari d'actuació 100% 14-3-22 18-3-22

Recerca bibliogràfica 100% 14-3-22 4-6-22

Bloque de título fase de ejemplo
Lliurament 2 Desenvolupament

Afegir i modificar aspectes segons tutor 100% 19-3-22 24-3-22

Revisió de la literatura científica 100% 25-3-22 17-4-22

Revisar Àmbit d'actuació 100% 25-3-22 30-3-22

Enquestes, reunions 100% 19-3-22 17-4-22

Reunió CRP i bibliotecaris escolars 100% 5-4-22 5-4-22

Recopilació Estadísitques 100% 31-3-22 5-4-22

Redacció "La sala infantil de la biblioteca" 100% 5-4-22 17-4-22

4 de abril de 2022 11 de abril de 2022 18 de abril de 2022 25 de abril de 2022 2 de mayo de 202228 de marzo de 2022

Inicio del proyecto:
ju, 2/17/2022

Semana para mostrar:
14 de marzo de 2022 21 de marzo de 2022

Cr

ee 

u TFG Pla Estratègic Petits Llobs

Escriba el nombre de la compañía en la celda B2.

Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3.
Cronograma

La 

se

m
5

La

s 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8Es

ta 

fil
TAREA PROGRESO INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

La 

ce

ld
Lliurament 1

La 

ce

ld
Títol del projecte 100% 17-2-22 1-3-22

La

s 

fil
Objecte del treball 100% 17-2-22 1-3-22

Objectius generals i objectius específics 100% 17-2-22 1-3-22

Àmbit d'actuació 100% 1-3-22 14-3-22

Interès del treball per a l'organització 100% 1-3-22 14-3-22

Relació de l'estudiant amb l'entorn 100% 1-3-22 14-3-22

Precedents i coneixements previs 100% 14-3-22 18-3-22

Metodologia i recollida de dades 100% 14-3-22 18-3-22

Calendari d'actuació 100% 14-3-22 18-3-22

Recerca bibliogràfica 100% 14-3-22 4-6-22

Bloque de título fase de ejemplo
Lliurament 2 Desenvolupament

Afegir i modificar aspectes segons tutor 100% 19-3-22 24-3-22

Revisió de la literatura científica 100% 25-3-22 17-4-22

Revisar Àmbit d'actuació 100% 25-3-22 30-3-22

Enquestes, reunions 100% 19-3-22 17-4-22

Reunió CRP i bibliotecaris escolars 100% 5-4-22 5-4-22

Recopilació Estadísitques 100% 31-3-22 5-4-22

Redacció "La sala infantil de la biblioteca" 100% 5-4-22 17-4-22

4 de abril de 2022 11 de abril de 2022 18 de abril de 2022 25 de abril de 2022 2 de mayo de 202228 de marzo de 2022

Inicio del proyecto:
ju, 2/17/2022

Semana para mostrar:
14 de marzo de 2022 21 de marzo de 2022

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

9 de mayo de 2022 16 de mayo de 2022 23 de mayo de 2022 30 de mayo de 2022 6 de junio de 20222 de mayo de 202218 de abril de 2022 25 de abril de 2022

Lliurament 3 Document final

Anàlisi Estadísitques 100% 20-4-22 8-5-22

Anàlisi enquestes i reunions 100% 20-4-22 8-5-22

Anàlisi i adaptació  nou model de biblioteques 100% 9-5-22 15-5-22

Anàlisi (context, dafo…) 100% 16-5-22 22-5-22

Conclusions de les dades 100% 16-5-22 22-5-22

Desenvolupament del Pla Estratègic 100% 16-5-22 29-5-22

Introducció 100% 30-5-22 1-6-22

Valoració i conclusions finals 100% 1-6-22 1-6-22

Correccions 100% 2-6-22 2-6-22

Vídeo presentació del treball 100% 3-6-22 4-6-22



 

 

5. La sala infantil de la biblioteca pública   
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La biblioteca infantil és un centre 

d’informació, aprenentatge i cultura que 

proporciona, crea i fomenta hàbits de lectura entre 

els infants, dona accés a la informació, la cultura i 

serveis adequats per als nens i nenes de totes les 

edats i capacitats en els idiomes rellevants per a la 

comunitat. La biblioteca infantil ha de tenir un 

paper clau en l’alfabetització i el foment de la 

lectura dels més petits, així com ha de garantir els 

drets dels infants i les seves famílies a accedir a la 

informació i l’educació. Ha d’acollir i incloure a tots 

els nens i nenes independentment de la seva raça, 

religió, gènere, grup cultural, nivell socioeconòmic 

o capacitat intel·lectual o física. Té una funció 

educativa, social, cultural i de lleure. Ha de tenir 

una identitat pròpia diferenciada de la biblioteca 

dels adults, uns objectius molt concrets i uns serveis 

i unes necessitats específiques.  

La qualitat de l’educació i l’alfabetització 

universal estan reconegudes a la visió de l’Agenda 

2030 per al Desenvolupament Sostenible de les 

Nacions Unides.  

 

 

 

 

 

Els objectius de la biblioteca infantil han de ser: 

(Sección de servicios bibliotecarios para niños y 

jóvenes de la IFLA, 2018): 

• Facilitar a tots els infants el dret a la informació, 

l’alfabetització, el desenvolupament cultural, 

l’aprenentatge al llarg de la vida i l’accés a 

programes creatius al temps lliure 

• Donar accés als nens a recursos i mitjans adequats 

• Ajudar als infants a desenvolupar habilitats 

d’alfabetització als mitjans digitals 

• Donar accés als nens a programes culturals i lúdics 

orientats a la lectura i l’alfabetització 

• Celebrar activitats per a nens, famílies i cuidadors 

• Atendre les barreres que enfronten els nens i 

defensar la seva llibertat i seguretat 

• Encoratjar als nens a convertir-se en individus i 

ciutadans segurs de si mateixos i competents 

• Facilitar col·laboracions comunitàries per a 

proporcionar programes i serveis a tots els nens i 

les seves famílies 
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5.1. Espais 
 

 

 

  

Segons la IFLA, la biblioteca infantil ha d’ocupar 

un espai adequat dins de la biblioteca pública. Els nens 

han de tenir la seva pròpia àrea, dissenyada 

específicament, separada de la resta. Ha de satisfer les 

necessitats d'infants de diferents edats i ser adequat per 

a acollir diferents usos: gaudir de la lectura, dur a terme 

activitats, socialitzar, realitzar hores del conte, tenir 

espais per a nens que estudien, acollir famílies amb 

bebès, etc. L'espai ha de ser acollidor, atractiu, 

interessant i segur. Un bon ambient anima els nens a 

utilitzar els recursos i serveis de la biblioteca, a sentir-se 

còmodes i quedar-se llegint o participant en una 

activitat. 

Preferentment, la sala infantil ha d'estar ubicada 

a la planta baixa de la biblioteca i ha de garantir que tots 

els usuaris, inclosos els que tenen diferents capacitats, 

puguin accedir. Per tant, ha d'estar ben senyalitzada i 

tenir una mida adequada. Ha d'incloure un espai per 

tenir cura dels nens petits (lactància, canviador, lavabo 

accessible). 

Al Baix Llobregat les sales infantils de les 

biblioteques públiques estan destinades a infants 

d'entre 0 i 14 anys. Això s'ha de tenir en compte a l'hora 

de planificar l'espai i adaptar la sala infantil a les 

diferents necessitats de cada edat. Per exemple, 

moltes biblioteques compten amb un espai separat de 

la resta per a Petits Lectors d'entre 0 i 6 anys. 

Les prestatgeries han de ser accessibles pels 

infants i a la sala han d'haver-hi expositors i exposicions 

de llibres atractives per a ells. La senyalització és molt 

important a la sala infantil, ha de ser molt visual, per 

exemple utilitzant pictogrames. Les biblioteques de 

la XBM assenyalen els llibres de ficció amb gomets de 

colors segons l'edat i amb pictogrames segons matèria, 

per facilitar als nens la selecció dels llibres. 

La tecnologia (ordinadors, tauletes, etc.) ajuda a 

fomentar l'alfabetització digital i a minimitzar la bretxa 

digital que també es dona en nens provinents de 

famílies sense els recursos necessaris per tenir a casa 

un ordinador o accés a internet, i que, per tant, queden 

exclosos d'adquirir els coneixements bàsics per 

completar les seves competències digitals. Des de la 

biblioteca s'ha de vetllar perquè els nens i nenes 

aprenguin a ser crítics amb la informació que reben des 

d'internet i a fer-la servir de manera segura. 

 

Biblioteca de Martorell 
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5.2. Professionals 
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Els bibliotecaris infantils han de tenir unes habilitats 

i unes qualitats específiques per dur a terme la seva feina. 

Per portar una sala infantil amb eficiència i professionalitat 

es requereix de bibliotecaris infantils especialitzats i 

compromesos, amb habilitats per comunicar-se amb els 

nens i nenes, consciència social per eliminar les barreres 

que existeixen per motius socioeconòmics, d’idioma, de 

capacitats i de qualsevol diversitat. Han de conèixer en 

profunditat el fons infantil i les seves característiques, així 

com tenir habilitats per dissenyar i planificar serveis, 

activitats i programes específics per als infants i les seves 

famílies. 

Les activitats són molt importants per fomentar el 

gust per la lectura, l’aprenentatge i estimular la curiositat 

dels infants a través d’accions divertides i lúdiques. El 

bibliotecari infantil ha de tenir la capacitat de crear-les, 

organitzar-les i dur-les a terme.  

La formació continua dels bibliotecaris infantils és 

imprescindible per la qualitat de les propostes i serveis de 

la sala infantil. La seva experiència i coneixements 

marcaran les línies de la sala infantil, i com diu el Manifest 

de la UNESCO: “El bibliotecari és un intermediari actiu 

entre els usuaris i els recursos. L’educació professional i 

continua del bibliotecari és indispensable per assegurar 

serveis adequats” (IFLA, 1994). 
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I. Compromís amb el grup d'usuaris 

 

1. Demostra respecte per la diversitat i la inclusió dels valors culturals, desenvolupa contínuament la consciència 
cultural i treballa per a abordar els prejudicis implícits amb la finalitat de proporcionar un servei inclusiu i 
equitatiu a les diverses poblacions. 
2. Reconeix els sistemes d'opressió, discriminació i exclusió en la comunitat i les seves institucions, inclosa la 
biblioteca, i els interromp i/o contraresta mitjançant serveis culturalment conscients. 
3. Reconeix els efectes dels factors socials, els nous coneixements i eines, la desigualtat d'ingressos, la 
inseguretat sanitària i alimentària, etc., sobre les necessitats dels nens i els seus cuidadors. 
4. Comprèn les teories sobre l'aprenentatge dels bebès, els nens i els adolescents, el desenvolupament de 
l'alfabetització i el desenvolupament del cervell, i les seves implicacions per al servei bibliotecari. 
5. Comprèn les pràctiques educatives actuals, especialment les relacionades amb l'alfabetització i la recerca. 
6. Avalua i respon de manera periòdica i sistemàtica a les necessitats i preferències dels nens, els seus cuidadors, 
educadors i altres adults que utilitzen els recursos del departament infantil, inclosos els que no són atesos per 
la biblioteca. 
7. Conrea un entorn per a l'ús agradable i convenient dels recursos de la biblioteca, eliminant específicament 
les barreres d'accés que presenten les circumstàncies socioeconòmiques, la raça, la cultura, els privilegis, 
l'idioma, el gènere, la capacitat, la religió, la situació d'immigració i el comercialisme, així com altres diversitats. 

II. Serveis de referència i d'atenció a l'usuari 
 
1. Crea i manté un entorn físic i digital de la biblioteca que proporciona el millor accés possible als materials i 
recursos per a tots els nens i els seus cuidadors. 
2. Instrueix i fa costat als nens en l'ús físic i digital de les eines i els recursos de la biblioteca, la recopilació 
d'informació i les habilitats de recerca, i capacita a tots els nens, les famílies i els seus cuidadors per a triar 
materials i serveis per si mateixos. 
3. Duu a terme entrevistes de referència i assessorament als lectors per a ajudar els nens i als seus cuidadors 
a identificar i seleccionar materials i serveis, independentment del format i d'acord amb els seus interessos i 
capacitats. 
4. Identifica les necessitats de mitjans digitals dels nens i els seus cuidadors a través d'interaccions formals i 
informals de servei al client i aplica estratègies per a donar suport a aquestes necessitats. 
5. Modela un servei d'atenció al client amb els nens, les famílies i els seus cuidadors que és culturalment 
respectuós i adequat al desenvolupament, i treballa per a superar els sistemes d'opressió, discriminació, 
exclusió i etnocentrisme. 
6. Respecta el dret dels usuaris a navegar, independentment de la seva edat, i respon sense prejudicis a les 
preguntes dels usuaris. 
7. Demostra que coneix els serveis d'informació disponibles en la comunitat i en la societat en general i fa les 
derivacions apropiades per a tots els grups de la biblioteca. 
8. Modela i fomenta l'ús de materials i serveis amb diversitat cultural i de capacitats a través de bibliografies, 
xerrades sobre llibres, exposicions, documents electrònics, mitjans socials i altres eines. 
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III. Habilitats de programació 
 

1. Dissenya, promou, presenta i avalua una varietat de programes per a nens, tenint en compte l'equitat, la 
diversitat i la inclusió; els principis del desenvolupament infantil; i les necessitats, els interessos i els objectius 
de tots els nens, els seus cuidadors i els educadors de la comunitat. 
2. Reconeix la importància de l'espai físic per a atreure i fomentar l'aprenentatge i estableix entorns adequats 
per als programes que responen a les necessitats i capacitats de desenvolupament dels nens i les famílies. 
3. Reconeix la importància del vincle entre el cuidador i el nen per a l'aprenentatge primerenc i estableix 
entorns adequats i eficaços per als programes que responen a les necessitats socials i emocionals dels nens i 
creen oportunitats perquè les famílies participin juntes en la programació. 
4. Integra la tecnologia en el disseny i l'execució de programes adequats per als nens i les famílies. 
5. Integra les tècniques d'alfabetització en el disseny i l'execució dels programes, involucrant i capacitant als 
cuidadors d'una manera culturalment conscient. 
6.Dissenya programes que fomenten una varietat d'alfabetitzacions i mètodes d'aprenentatge, incloent, però 
no limitant-se, a la prealfabetització, l'alfabetització primerenca, l'alfabetització familiar, l'alfabetització 
tecnològica, el pensament computacional i l'aprenentatge centrat en el fabricant. 
7. Identifica, involucra i fa costat a col·legues, companys de treball i membres de la comunitat de diversos 
orígens per a contribuir amb idees i habilitats per a programes i presentacions. 
8. Estableix programes i serveis per a cuidadors, proveïdors de cura infantil, educadors i altres professionals 
de la comunitat que treballen amb nens, famílies i cuidadors. 
9. Ofereix programes  dins de la biblioteca, així com en format digital, per a atendre els usuaris allà on es 
trobin, abordant les necessitats comunitàries i educatives, incloses les de les poblacions desateses. 

IV. Coneixement i gestió de la col·lecció 
 
1. Demostra coneixement, gestió, ús i apreciació de la literatura infantil, materials multimodals, mitjans digitals i 
altres materials que contribueixen a una col·lecció infantil diversa, actual i rellevant. 
2. Manté una col·lecció diversa que inclou les necessitats de tots els nens i els seus cuidadors en la comunitat i 
reconeix la necessitat dels nens de veure i aprendre sobre persones similars i diferents a ells en els materials als 
quals accedeixen. 
3. Defensa i adquireix materials sobre comunitats poc representades, atesa la necessitat d'una major representació 
dels grups marginats. 
4. Manté les col·leccions en diferents idiomes i formats, segons sigui procedent, per a eliminar les barreres 
lingüístiques d'accés. 
Comprèn i aplica els criteris per a avaluar el contingut, el mèrit artístic i l'autenticitat cultural dels materials infantils 
en tots els gèneres i formats. 
5. Es manté al dia consultant una àmplia varietat de fonts de ressenyes impreses i digitals (inclosos els blocs i les 
beques en línia) i les promocions de les editorials (incloses les de les impremtes independents), assistint a reunions 
professionals, tenint en compte els suggeriments dels mecenes i la demanda popular, i llegint, veient i escoltant. 
6. Es manté al dia sobre les fonts de referència digitals i impreses per a adolescents i adults que poden servir a les 
necessitats dels nens, les famílies i els seus cuidadors. 
7. Comprèn i aplica la política de desenvolupament de la col·lecció de la biblioteca, i desenvolupa, avalua i revisa la 
política segons sigui necessari. Treballa per a garantir que la política de col·leccions sigui coherent amb la missió de 
la biblioteca, la Declaració de Drets de les Biblioteques de l'ALA i les seves interpretacions, i altres normes pertinents. 
8. Respon als desafiaments de la comunitat respecte als materials d'acord amb la política de revisió de materials de 
la biblioteca, la política de desenvolupament de la col·lecció, la Declaració de Drets de la Biblioteca de l'ALA i les 
seves interpretacions, i altres normes pertinents. 
9. Demostra un coneixement dels procediments i pràctiques de catalogació, classificació i indexació per a donar 
suport a l'accés als materials infantils. 
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V. Abast i defensa 

 
1. Defineix i comunica la funció i l'abast dels serveis bibliotecaris per als nens i les seves famílies als 
administradors, a altres membres del personal de la biblioteca i als membres de la comunitat en general. 
2. Utilitza tècniques eficaces de relacions públiques per a promoure la conscienciació i el suport a la satisfacció 
de les necessitats bibliotecàries i d'informació dels nens a través de tots els mitjans de comunicació. 
3. Defensa, en nom dels nens i les seves famílies, els serveis bibliotecaris de major qualitat. 
4. Advoca per l'eliminació de les barreres que dificulten l'accés dels nens als serveis bibliotecaris per motius 
socioeconòmics, culturals, de privilegi, d'idioma, de gènere, de capacitat i d'altres diversitats, i per la superació 
dels sistemes d'opressió, discriminació, exclusió i etnocentrisme. 
5. Garanteix que tots els nens i les seves famílies tinguin ple accés als materials, recursos i serveis de la 
biblioteca, tal com prescriu la Carta de Drets de la Biblioteca de l'ALA i les seves interpretacions. 
6. Es comunica i col·labora en associació amb altres agències, institucions i organitzacions que serveixen als 
nens de la comunitat per a aconseguir objectius comuns i superar les barreres creades per les circumstàncies 
socioeconòmiques, la raça, la cultura, els privilegis, l'idioma, el gènere, la capacitat, la religió, l'estatus 
d'immigració, el comercialisme i altres diversitats. 
7. Comunica amb èxit les polítiques i els procediments de la biblioteca als usuaris de totes les edats, promovent 
l'ús de la biblioteca i eliminant les barreres de comunicació basades en la diversitat cultural, racial, lingüística i 
d'un altre tipus. 
8. Es comunica eficaçment quan es dirigeix a grups de nens i/o adults, escriu amb soltesa i ajusta el contingut, 
l'estil i el format de lliurament per a adaptar-se a diverses funcions i audiències, i posseeix habilitats 
tecnològiques i competències culturals que milloren la comunicació. 

VI. Habilitats administratives i de gestió 
 
1. Participa activament en tots els aspectes del procés de planificació de la biblioteca per a representar i donar 
suport al servei als nens, les seves famílies i cuidadors, i els educadors. 
2. Estableix metes, objectius, plans estratègics i prioritats a curt i llarg termini. 
Analitza els costos dels serveis de la biblioteca per als nens i les seves famílies amb la finalitat de desenvolupar, 
justificar, administrar, gestionar i avaluar un pressupost. 
3. Identifica i avalua les fonts de finançament externes i redacta sol·licituds de subvenció eficaces. 
4. Documenta i avalua els serveis i les avaluacions de necessitats mitjançant mètodes de recerca adequats. 
5. Segueix la legislació en el desenvolupament i la promulgació de polítiques i procediments bibliotecaris. 
6. Demostra consciència cultural, pensament crític, resolució de problemes, presa de decisions, mediació i 
competència cultural. 
7. Delega responsabilitats de manera adequada, supervisa al personal de manera constructiva i conrea la 
col·laboració de manera eficaç. 
8. Participa en la redacció de les descripcions dels llocs de treball, la contractació, les entrevistes, la formació, 
l'avaluació i el foment de la formació contínua del personal que treballa amb els nens, les seves famílies i 
cuidadors, i els educadors. 
9. Desenvolupa i dona suport als valors organitzatius dedicats a fomentar els serveis amb consciència cultural. 
10. Defensa els esforços de reclutament, contractació i retenció per a augmentar la diversitat en el lloc de treball. 
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VII. Professionalitat i desenvolupament professional 
 
1. Reconeix el llegat de la biblioteconomia infantil, el seu lloc en el context de la biblioteconomia en el seu conjunt 
i les contribucions passades a la professió. 
2. Es manté informat sobre les tendències actuals, les tecnologies emergents, els problemes i la recerca en 
biblioteconomia, desenvolupament infantil, alfabetització primerenca i familiar, educació i camps afins. 
3. Practica l'autoavaluació i cerca el desenvolupament professional i les oportunitats de formació contínua de 
manera habitual. 
4. Desenvolupa una comprensió dels valors personals i culturals, les creences i les identitats socioculturals, incloses 
les identitats racials, de classe i de gènere, en apreciar la importància de les identitats culturalment diverses en el 
lloc de treball i en la comunitat en general. 
5. Desenvolupa una comprensió dels efectes del racisme, l'etnocentrisme, el classisme, el sexisme, la capacitació i 
altres sistemes d'opressió, discriminació i exclusió dins de la professió, i de les tècniques per a desbaratar-los i 
promoure la consciència cultural. 
6. Coneix i practica el Codi Ètic de l'ALA. 
7. Preserva la confidencialitat dels usuaris. 
8. Acompanya als estudiants de l'escola de biblioteconomia, als professionals i als nous bibliotecaris. 
9. Participa en organitzacions professionals locals, estatals i nacionals per a reforçar les seves habilitats, interactuar 
amb altres professionals, promoure beques d'associacions professionals i contribuir a la professió bibliotecària. 
10. Defensa, participa i ofereix programes educatius i de formació que ajuden a fomentar la consciència cultural 
dins de la professió. 
11. Estableix relacions professionals amb bibliotecaris escolars en les seves àrees de servei. 

Biblioteca de Cervelló 
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5.3. Col·lecció 

 
  

 
Les col·leccions infantils de les biblioteques 

públiques han d’estar formades per materials adequats 
per les diferents edats, des dels 0 als 14 anys, en 
diferents formats (físics i digitals), que incloguin la 
representació de tots els grups de la comunitat a qui 
atén la biblioteca pública. Els infants i les seves famílies 
han de poder participar en l’elecció dels recursos 
(mitjançant desiderates, per exemple). El fons ha de ser 
atractiu, estar actualitzat,  en bon estat i ben organitzar i 
senyalitzat, de manera que els nens i nenes puguin 
entendre-ho i accedir de manera intuïtiva. El contingut 
ha de ser variat, amb diferents punts de vista, opinions i 
ha de representar la diversitat de la societat. Ha 
d’incloure diferents idiomes que representin les llengües 
que es parlen a la comunitat que atén la biblioteca, així 
com els idiomes que s’estudien a l’escola. També és 
important remarcar la importància dels autors locals 
infantils, ja que també ha d’existir una col·lecció local a la 
sala infantil que inclogui autors locals i documents i 
recursos amb informació del municipi. Així mateix, ha 
d’incloure recursos que siguin utilitzats a l’escola 
(lectures obligatòries, lots de llibres sobre els projectes 
escolars, etc.). 

 
Pel que fa a la Política de Col·lecció Infantil, és 

habitual que existeixi com un apartat dins de la Política 
de Col·lecció general de la biblioteca, però seria 
recomanable tenir una Política de Col·lecció infantil 
pròpia, com ja fan algunes biblioteques com les de la 
Xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet de Llobregat. (Xarxa 
de Biblioteques de l'Hospitalet, 2021). La PDC infantil 
garanteix una base de planificació i una coherència  
a la col·lecció, aixoplugant-la en relació amb els  
usuaris i les administracions de les quals  
depenen, i garantint la seva  
independència. 
(Sección de servicios  
bibliotecarios para  
niños y jóvenes  
de la IFLA,  
2018).  
 

Biblioteca Ca l’Alissent de Sant Climent de Llobregat 
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5.4. Dinamització  

  

La dinamització de la sala infantil és un element essencial, i aquí juga un paper principal el 
bibliotecari infantil. Com hem dit anteriorment, és imprescindible que la persona responsable de la 
sala tingui els coneixements i aptituds necessaris per crear, inventar i dur a terme aquestes 

activitats, així com accedir als recursos necessaris si cal 
contractar-les a professionals. La tasca principal de la 
biblioteca infantil és el foment de la lectura i promoure 
l’aprenentatge a través dels llibres i altres recursos, i fer-ho 
d’una manera lúdica i atractiva a través de les activitats és 
una de les millors maneres d’aconseguir que els nens 
gaudeixin a la biblioteca i la percebin com un espai on anar 
a divertir-se.  

 
Exemples de 

dinamització de sales 

infantils 

Biblioteca Pompeu Fabra de Torrelles de Llobregat 
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5.5. Inclusió i accessibilitat 
  

 

Tots els nens i nenes han de tenir garantit el seu 

accés als espais, serveis, recursos i activitats que 

ofereix la sala infantil de la biblioteca. I nosaltres, com 

a servei públic democratitzador, hem d’estar preparats 

per acollir-los des de tots els àmbits possibles. 

L’accés a la lectura i l’augment de la comprensió 

lectora que se’n deriva, proporcionen als infants més 

oportunitats d’aconseguir l’èxit educatiu, el que es 

tradueix en millors oportunitats de futur. Però no tots 

els nens tenen les mateixes capacitats, i quan entrem 

al món de la discapacitat s’obre un ventall enorme de 

diferents necessitats que les biblioteques haurien de 

cobrir.  A banda de la discapacitat, la biblioteca infantil 

també ha d’incloure els nens en risc d’exclusió social, 

immigrants, refugiats, nouvinguts, etc.  

Què entenem per discapacitat infantil? Entre els 

nens de 0 a 5 anys no existeix una definició clara, a 

causa de les dificultats existents en la seva detecció. A 

partir dels 6 anys entraríem en el concepte global de 

discapacitat.  

 

En general, podríem dir que els nens i les 

nenes amb discapacitat són persones menors 

de divuit anys que presenten deficiències 

físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials a 

llarg termini que, en interactuar amb 

diverses barreres, poden impedir la seva 

participació plena i efectiva en la societat en 

igualtat de condicions amb les altres 

persones. (Campoy Cervera, 2013). 

A Espanya l’última enquesta realitzada sobre 

persones amb discapacitat data de l’any 2008. El 

nombre de persones amb discapacitat suposa el 8,5% 

de la població, 3,8 milions de persones, de les quals 

138.700 són nens entre 0 i 15 anys (Insituto Nacional 

de Estadísica, 2008), tot i que segons els especialistes 

aquesta xifra seria en realitat molt superior (Campoy 

Cervera, 2013).  

Des de la biblioteca hem de vetllar perquè els 

infants amb diversitat funcional no quedin aïllats i 

cobrir les seves necessitats. Cal que aconseguim la 

seva inclusió mitjançant l’accessibilitat a l’espai i els 

recursos. Col·laborant amb les escoles, les entitats i 

organitzacions que treballen amb persones amb 

discapacitat, podem oferir serveis inclusius i recursos 

adaptats. Molts d’aquests organismes mostren un 

gran interès per col·laborar amb les biblioteques, ja 

que entenen que és bàsic facilitar un context inclusiu 

on es fomenti la lectura, a més a més els ajuda a 

desenvolupar l’autonomia i fomenta la creativitat i la 

socialització. Mostra d’aquest interès poden ser, per 

exemple, la “Guía de bibliotecas accesibles” que ha 

https://www.sindromedown.net/wp-content/uploads/2018/01/Gui%CC%81a-bibliotecas-accesibles.pdf
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editat l’Associació DOWN España destinada als 

bibliotecaris, o la xerrada per bibliotecaris de la 

XBM de l’Associació X Fràgil amb l’objectiu de 

mostrar com tractar i dirigir-se a persones amb 

aquest síndrome.  

Segons la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de 

accesibilidad, tots els equipaments municipals, 

serveis i productes han de ser accessibles per a 

totes les persones, incloses les biblioteques. 

Habitualment, les més noves ja es dissenyen 

respectant aquests requisits, però en el cas 

d’edificis més antics cal una adaptació gradual. 

S’ha de tenir en compte el mobiliari, la 

senyalització, els accessos, els serveis, l’atenció al 

públic, la col·lecció, la difusió, etc. (Peix, Memoria 

de Peix: un lugar donde se pone en valor la 

accesibilidad a la lectura, 2022). 

Però el factor més important en aquest 

àmbit és el bibliotecari infantil. Podem tenir la 

biblioteca més accessible del món, però si la 

persona encarregada de rebre els infants i cobrir 

les seves necessitats a la biblioteca no està 

preparada i no té els coneixements necessaris 

sobre com fer-ho, no haurem aconseguit res. 

Haurem perdut la inclusió real que tant busquem.   

Normalment, aquest problema es dona per 

desconeixement. Les persones que no conviuen 

en el seu àmbit proper amb una persona amb 

discapacitat no saben exactament que han de fer 

o com poden ajudar, ni tan sols com adreçar-se. 

Calen eines i formació específica per sensibilitzar i 

reivindicar aquesta tasca, possiblement la de 

major valor social que pot fer un bibliotecari.  

La Generalitat de Catalunya amb la 

col·laboració de la Diputació de Barcelona, la 

ONCE i altres entitats compromeses, ha iniciat el 

projecte Biblioteques inclusives amb l’objectiu de 

què totes les biblioteques de Catalunya siguin 

espais inclusius. A continuació es poden consultar 

les pautes bàsiques que han elaborat. 

 

 

Rampa per accedir a la sala infantil de la biblioteca Maria 

Aurèlia Capmany de Sant Boi de Llobregat 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11992
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11992
https://biblioteques.gencat.cat/ca/professionals/biblioteques-inclusives/
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5.6. Col·laboracions amb entitats  

  

La biblioteca pública ha de treballar en col·laboració amb altres entitats del municipi, i 

molt especialment els bibliotecaris infantils. S’han d’establir aliances particularment amb 

centres educatius a escala estratègica, que garanteixin uns objectius comuns d’aprenentatge, 

accés a la lectura, accés a recursos tecnològics que trenquin la bretxa digital en alguns 

col·lectius, que garanteixin la comprensió lectora lligada al fracàs escolar i, en definitiva, que 

donin l’accés als nens als recursos necessaris per a desenvolupar-se com a ciutadans crítics. 

La biblioteca no ha de ser una continuació del sistema educatiu, però si un complement. 

Com a equipament cultural completa el sistema “escola-família-entorn”, i, per tant, la 

col·laboració amb les escoles hauria de ser una constant, basada en la feina transversal i el 

diàleg. (Grup de treball VAOC-TerrassaXBM d'infantils, 2013). Des de la sala infantil es pot 

assessorar la biblioteca escolar, que molts cops no compta amb un bibliotecari sinó amb un 

mestre que s’encarrega de la biblioteca i que no té coneixements de biblioteconomia. Amb 

la biblioteca escolar es poden compartir recursos, planificar visites, activitats, guies, etc. 

Aquestes aliances permeten també sortir de la biblioteca i arribar a nous usuaris 

potencials. Algunes entitats amb les quals la biblioteca infantil es connecta naturalment són: 

escoles, escoles especials, llars d’infants, Centres de Recursos Pedagògics, serveis socials, 

hospitals, CAPS, casals, CAUS, grups culturals i artístics, grups de voluntaris, etc.  Col·laborar 

amb aquestes institucions aporta un gran valor. (Sección de servicios bibliotecarios para niños 

y jóvenes de la IFLA, 2018). 

 

Alguns exemples de col·laboracions: 

• Visites escolars que asseguren que una gran part dels nens del municipi 

coneguin la biblioteca. És important que no sigui només una visita guiada, sinó 

programar activitats amb la finalitat que aprenguin a utilitzar tots els recursos. 

Tenir un guió que englobi tots els cursos és una bona opció. 

• Projecte LEXCIT per a l’èxit educatiu, amb l’objectiu que tots els nens i nenes 

adquireixin un bon nivell de comprensió lectora.  

• Clubs de lectura per a nens amb diversitat funcional a través de l’escola especial. 

• Pràctiques curriculars per a alumnes. 

• El Club dels Deures. 

• Espai de reunions per al personal del CRP. 

• Presentacions de novetats de llibres per als mestres. 

• Lots de llibres. 

• Club de Lectura fomentat des de l’escola com a activitat extraescolar. 

• Guies de lectura a demanda dels professors. 

• Exposicions d’artistes locals. 

 
 

https://lecxit.cat/
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5.7. Difusió 
  

L’objectiu del màrqueting és la captació, retenció i 

fidelització d'usuaris a través de la satisfacció de les seves 

necessitats. És important saber que ens dirigim tant als 

usuaris (per retenir-los) com als no usuaris (per captar-los). 

(Marquina, 2017). El valor de la biblioteca infantil ha de ser 

reforçat i cal promoure els serveis i recursos a través del 

màrqueting per tal que arribin a tots els usuaris potencials. 

Cal ser proactius i difondre tot el que es fa des de la 

biblioteca, els usuaris que no la coneixen ni saben dels 

nostres serveis no vindran a buscar-la sols.  

Cal establir un Pla Estratègic de Comunicació, tant a 

escala de biblioteca general com infantil. Hi haurà àmbits, 

com les xarxes socials, on és probable que els usuaris diana  

(infants, pares, mestres, bibliotecaris infantils...) siguin 

diferents als de la resta de la biblioteca, i és necessari que 

la difusió de la biblioteca infantil es faci de forma separada, 

almenys en part.  

Cada cop més biblioteques utilitzen les xarxes socials 

per difondre els seus recursos i serveis, però cal anar un 

pas més enllà i no quedar-nos només amb el que podem 

fer des de l’ordinador. Evidentment, el pressupost és un 

hàndicap i moltes biblioteques no compten amb diners per 

fer grans accions, però existeixen moltes estratègies a cost 

zero que poden fer servir: tenir un compte exclusiu de la 

sala infantil a les xarxes socials per ensenyar qui som i que 

fem, exposicions, aparadors culturals, senyalització de la 

biblioteca per tot el municipi, senyalització interior 

adequada, publicació de novetats i fulletons, blocs, 

promoció de les activitats mitjançant mailing i també a 

través del mailing de les escoles, estar presents a la pàgina 

web de l’Ajuntament, punts de lectura on informem de les 

activitats, sortir de la biblioteca i estar presents al CAP, al 

mercat, fires, etc., intervencions a la ràdio, marxandatge, 

programes de fidelització dels usuaris... 
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6. Les sales infantils del Baix Llobregat Nord: anàlisi del context i 

les dades 
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Les dades estadístiques reflecteixen únicament les biblioteques del Baix Llobregat Nord.  

Per consultar les estadístiques completes dirigiu-vos als annexos. 
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6.1. Usuaris i servei de préstec  
 

 

 

  

El nombre de préstecs de documents d'adults 

segueix una tendència a la baixa els darrers anys. Si 

comparem les dades del 2019 amb les del 2021, el 

préstec total es va reduir més d'un 10%, en canvi, 

l'infantil va pujar un 2%. L'any 2020 les biblioteques 

van estar tancades durant mesos a causa de la Covid 

i per aquest motiu la comparativa no és real, però 

tornem a veure un increment en el préstec infantil 

respecte al d'adults: el préstec total si comparem 

l'any 2020 amb el 2021, es va incrementar en 

66,84% i l'infantil en un 87,21%. 

Per tant, podem concloure que el 16% de la 

població fa ús del 44% del servei de préstec, i que 

a més, augmenta cada any, en contra del que succeeix 

amb el préstec de fons adult. També és destacable que 

la rotació dels documents prestats infantils és d’un 1,3 

mentre que la d’adults és de 0,5. 

Pel que fa a que només el 33% de nens i nenes 

tinguin carnet de biblioteca, probablement la causa és 

que en la primera infància (0-4 anys) encara no tenen 

la necessitat de tenir el carnet. Els pares agafen els 

llibres o els apunten a les activitats amb els seus 

carnets molt freqüentment. S'observa l'increment 

d'aquesta dada quan els nens comencen a ser més 

autònoms i utilitzen més serveis (activitats, visites 

escolars, internet, etc.): al 2021, 1.025 infants de 0-4 

anys tenien carnet enfront dels 28.035 nens i nenes de 

5-14 anys que en tenien.  
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6.2. Espais de les sales infantils 

  

La majoria de biblioteques es troben per sota dels estàndards pel que fa als m2 recomanats (Nieto & 

Vilagrosa, 2008) , amb una mitjana a la zona de -26% m2. El percentatge mitjà de l’espai que ocupen les sales 

infantils dins de l’espai total de la biblioteca és d’un 16%, falten de mitjana el 35% dels m2 per arribar als 

estàndards. Només dues biblioteques de la zona tenen sales infantils amb un percentatge de m2 superior, i a 

13 biblioteques els falten el 40% de m2 o més per arribar-hi.  

No obstant això, més del 80% de les biblioteques compten amb sales infantils separades de la resta, sales 

de Petits Lectors independents i mobiliari i espais pensats i adequats pels infants.  
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6.3. Professionals 
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6.4. Col·lecció 

  

Biblioteca de Pallejà 

 

Els estàndards especifiquen quin percentatge de la col·lecció ha de correspondre a fons infantil. Aquest percentatge 

està fixat entre un 20% i un 25% depenent de la tipologia de biblioteca. 10 de les 23 biblioteques es troben per sota, tot 

i que la mitjana de la zona és positiva un 1,07%. La mitjana de fons infantil de la zona és d’un 22%, destacant dues 

biblioteques que s’apropen al 30%.  

Actualment, hi ha biblioteques o xarxes urbanes fora del Baix Llobregat Nord, que han determinat a la seva PDC 

infantil que aquest percentatge ha de ser més alt, tenint en compte el préstec i la rotació dels documents infantils, com 

és el cas de la Xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet, on l’han fixat en un 35% a la central (Xarxa de Biblioteques de 

l'Hospitalet, 2021).  

La percepció del personal sobre el seu coneixement del fons i la seva capacitat de prescripció és bona, tot i que la 

dels directors és una mica més baixa. 

11 de les 23 biblioteques compten amb una PDC específica per la col·lecció infantil o amb un apartat específic dins de la 

seva PDC. Comptar amb una PDC específica permet a la biblioteca assolir  

una col·lecció infantil pertinent, equilibrada  

i de qualitat.  
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6.5. Dinamització  
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Es produeix un augment a la zona del 

percentatge d’assistents infantils a les 

activitats sense inscripció i una petita 

davallada a les que sí que en tenen.  

La percepció general del personal de les 

sales infantils és que s’ha produït un canvi en 

els hàbits dels usuaris després de la Covid: 

abans l’estada a la sala infantil de les famílies i 

els infants era molt més llarga. Gaudien de la 

lectura i les activitats dins la biblioteca, però 

actualment, això ha canviat, probablement per 

la incertesa de trobar-nos en un espai tancat 

les famílies  prefereixen agafar els documents 

en préstec i marxar. Passa el mateix amb les 

activitats, la percepció és que molta gent 

encara no vol quedar-se a un espai tancat.   

Les visites escolars tampoc s’han 

recuperat al 100%. Tanmateix, s’observa un 

augment progressiu dels usuaris i la 

participació durant l’any 2021. 

La majoria de biblioteques contracten 

les activitats fora de la biblioteca i ho combinen 

amb activitats pensades, creades i 

dinamitzades pel seu personal. Així i tot, la 

meitat pensa que si comptés amb més 

pressupost, contractaria més activitats, ja que 

les ompliria.  

Tot el personal, tant directors com 

responsables infantils, estan d’acord en el fet 

que les activitats infantils són les que més èxit 

tenen a les biblioteques. Un 86% sempre 

omple. Hi ha molt poca oferta cultural pels 

infants que no suposi un cost per les famílies, i 

les biblioteques som una d’elles. 

Durant els darrers anys s’ha produït un 

augment de l’oferta en la dinamització infantil, 

(a banda de les tradicionals Hores del Conte, 

Súper Lectors...) s’han introduït activitats 

entorn de la creativitat i l’aprenentatge, com 

tallers de robòtica, Bibliolabs, etc. que tenen 

molt bona acollida. 

 

 

 

 

Aquestes són les activitats que els professionals consideren que atrauen més l’atenció i la 

participació dels usuaris. 



La sala infantil a la biblioteca pública       -       TFG UOC Grau Informació i Documentació 

40 | P à g i n a  
 

6.6. Inclusió i accessibilitat  

Les dades recollides a l’enquesta ens indiquen que la gran majoria de biblioteques 

del Baix Llobregat Nord són accessibles a nens amb capacitats diverses. Però podem 

observar que només una mica més de la meitat fan visites escolars a escoles especials. 

També tenim un baix nivell de col·laboració amb entitats o associacions de persones 

amb capacitats diverses, fet que ens permetria conèixer i avaluar les seves necessitats, 

així com treballar conjuntament en l’objectiu de la plena inclusió. La biblioteca ha de ser 

un lloc reconegut i agradable per a aquest col·lectiu, on se sentin benvinguts, i la millor 

manera és a través d’aquestes entitats.  

També és remarcable la manca de formació en aquest àmbit. El 100% dels 

professionals considera que necessita formació específica i més de la meitat no coneix el 

fons. Això suposa una gran barrera per aquestes persones, si no troben a l’alta banda del 

taulell algú receptiu i que conegui les seves necessitats.  

A l’hora de contractar activitats, més de la meitat té en compte que siguin 

inclusives, però la percepció dels professionals del grup és que es fa difícil trobar una 

oferta suficient.   
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6.7. Col·laboracions 

 
 

  



La sala infantil a la biblioteca pública       -       TFG UOC Grau Informació i Documentació 

42 | P à g i n a  
 

  

Més de la meitat de les biblioteques 

col·laboren amb totes les escoles del seu 

municipi, com a mínim mitjançant les visites 

escolars. Però la gran majoria es queden aquí i 

no ofereixen cap més servei a les escoles.  

Un 26% del personal de sales infantils 

pensa que no està adequadament format per 

realitzar visites escolars. Nou de les 23 

biblioteques no compten amb un guió per les 

visites escolars, però pensen que és necessari 

tenir-ne un. Aquests guions especifiquen, 

mitjançant activitats lúdiques, tot el que volem 

que els nens aprenguin de la biblioteca. 

Garanteixen que els nens acabin la primària 

coneixent totalment el funcionament, els 

recursos, els serveis i el fons de la biblioteca i 

serveixen per crear futurs usuaris. Quinze de 

les 23 biblioteques tampoc compte amb cap 

estratègia per assegurar que els nens de les 

escoles es facin el carnet de biblioteca 

(informar des de l’escola als pares de la visita, 

prestar llibres als alumnes el dia de la visita, 

etc.) 

La meitat de les biblioteques tenen 

contacte amb el Centre de Recursos 

Pedagògics del seu municipi, que és qui pot 

identificar millor quines necessitats existeixen.  

A la reunió amb el CRP corresponent a 

Sant Feliu, Molins de Rei i El Papiol van 

identificar les següents necessitats que es 

poden cobrir des de la biblioteca pública: 

• Compartir lots de llibres 

• Creació de guies de lectura 

temàtiques 

• Presentació de novetats 

• Cessió d’espais  

• Creació de lots temàtics 

personalitzats per als projectes 

escolars 
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6.8. Difusió  
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6.9. PetitsLlobs 

  

Petits Llobs és el grup de treball de les sales 

infantils del Baix Llobregat Nord. És un grup molt 

consolidat, creat l’any 2013, al qual pertanyen 35 

professionals responsables directa o indirectament 

de les sales infantils: directors, bibliotecaris i 

auxiliars.  

Els objectius del grup en el moment de la seva 

creació van ser: 

• Compartir recursos i experiències 

• Crear un conjunt de materials de producció 

pròpia que facilitaran la realització 

d’activitats adreçades al públic infantil i 

familiar per tal de fomentar la lectura. 
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Valoració 

• Treballar de forma conjunta a tota la zona temes 

d’interès general. 

• Facilitar el treball en xarxa i crear uns continguts 

a la mida de la zona. 

• Potenciar les activitats que es realitzen a les 

biblioteques de la zona. 

Després de 9 anys en funcionament, hem 

compartit moltes experiències, creat recursos i elaborat 

molts temes d’interès per les sales infantils. Però la 

pandèmia de la Covid ha suposat un canvi en els hàbits 

de treball (reunions virtuals, forma de treballar) i ara el 

grup es troba en un punt en el qual es fa palesa la 

necessitat d’introduir canvis i buscar noves línies de 

treball.  
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7. Anàlisi DAFO 
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Debilitats 
• Dificultat per cobrir substitucions i baixes 

• Falta de temps per planificar 

• Càrrega de treball del personal, manca de personal, estrès derivat 

• Falta de formació continuada específica en infantil 

• Algunes biblioteques tenen falta d’espais adequats 

• Algunes biblioteques tenen manca de pressupost suficient per activitats 

• Falta de formació i conscienciació en la inclusió de persones amb capacitats 

diverses 

Amenaces 
• Creixement de l’oferta cultural i esportiva infantil als municipis que fa que els 

infants no vinguin a les biblioteques 

• Desconeixement de la nostra feina per part d’alguns Ajuntaments 

• Canvi cultural en l’ús d’espais de pública concurrència per por al contagi, canvi 

d’hàbits dels usuaris 

• Debilitació del vincle amb els usuaris presencials 

• Dificultats en col·laboracions amb altres entitats municipals. Desconeixement 

mutu.  

• Poca col·laboració amb escoles especials i entitats relacionades amb la 

discapacitat 

• Dificultats per recuperar usuaris després de la Covid 

• Falta d’un Pla de Comunicació de les sales infantils 

Fortaleses 
• Equips infantils amb gran capacitat de treball i molt motivats 

• Perfil adequat i anys d’experiència a les sales infantils del personal 

• Treball en xarxa consolidat, integració en la XBM 

• Bona relació, comunicació i cooperació amb els companys infantils d’altres 

biblioteques a través del grup Petits Llobs 

• Bona oferta d’activitats infantils en nombre i tipologia 

• Personal infantil amb ganes d’innovar, aprendre i compartir 

• Recuperació del préstec infantil a nivells d’abans de la Covid 

• Percentatge de préstec infantil molt elevat 

• Col·leccions infantils adequades als estàndards 

• Molt bona acollida de les activitats infantils per part dels usuaris 

Oportunitats 
• Bona percepció de les sales infantils per part de la ciutadania 

• Vincles consolidats amb les escoles 

• Bones comunicacions per carretera i transport públic 

• Implantació del catàleg Atena i del PI gratuït a tota Catalunya 

• Ajudes i subvencions per a l’adquisició de fons i activitats 

• Nou Model de Biblioteca XBM 

• Nova corrent d’augment del % del fons infantil 

• Interès per part d’entitats diverses per col·laborar amb les biblioteques 

 

 

Biblioteca El Molí de Molins de Rei 
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8. Interès per a l’organització: Nou Model de Biblioteca  Durant els darrers anys la Gerència de Serveis de Biblioteques de la 

Diputació de Barcelona ha estat treballant en un nou model de biblioteca pública 

propi que s’adapti als canvis, les necessitats i la societat actuals.  Aquest nou 

model marca les línies i eixos estratègics sobre els quals giraran les biblioteques 

durant els pròxims anys. (Gerència de Serveis de Biblioteques. Àrea de Cultura. 

Diputació de Barcelona, 2021). 

Les premisses d’aquest nou model són dos: 

1. Conservar l’essència i innovar en els serveis»: la biblioteca ha de 

continuar sent un referent en l’àmbit lector, un espai de formació, de convivència 

i d’accés democràtic a la informació i al coneixement. Però, davant les 

transformacions de l’entorn, la biblioteca pública està obligada a oferir els seus 

serveis de forma diferent. 

2. De franquícia a relat específic»: per a satisfer la gran diversitat de 

necessitats de la ciutadania, cal passar de l’actual model de servei, molt 

homogeni a tot el territori, a un model en què les biblioteques desenvolupin 

projectes propis i tinguin un relat específic, d’acord amb la seva realitat concreta. 

És un model pensat per ser un marc comú que segueixin les biblioteques, 

però adaptat a la realitat individual de cadascuna, basat en el què ha de ser una 

biblioteca: 

• Fomenta l’hàbit i la competència lectora. 

• Facilita l’accés universal a la informació, la cultura i el coneixement. 

• Espai de generació de coneixement. 

• Dona suport a la formació continuada. 

• És un espai de trobada i un espai comunitari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sales infantils de les biblioteques públiques s’engloben dins del conjunt 

de la biblioteca, però tenen un marcat caràcter diferenciat: objectius, espais, 

usuaris, necessitats, col·lecció, activitats i fins i tot els vincles amb entitats són 

diferents dels de la resta de la biblioteca. Són una biblioteca dins la biblioteca. Per 

tant, aquest nou model de biblioteca s’ha d’adaptar d’una manera específica a 

elles. 
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Descobrir 

Una biblioteca on descobrir: 

• Que faciliti la descoberta i l’exploració del 

coneixement. 

• Que sigui font i espai d’inspiració. 

• Que motivi la curiositat. 

• Que fomenti la lectura i l’accés a tots els 

mitjans d’informació: textuals, sonors i 

audiovisuals, en línia i presencials. 

• Que promogui l’acció cultural a través de 

les activitats de promoció lectora, debats i 

conferències, tallers d’innovació, etc. 

• Que generi memòria col·lectiva i hi doni 

accés. 

Aprendre 

Una biblioteca on aprendre: 

• Que contribueixi a l’aprenentatge al llarg de la 

vida. 

• Que faciliti l’assimilació del coneixement a partir 

de l’experiència. 

• Que estigui dotada d’espais d’aprenentatge i 

recursos per a la formació contínua. 

• Que promogui la capacitació digital i 

informacional de la ciutadania. 

• Que capaciti els ciutadans en la relació amb 

l’administració electrònica. 

• Que incrementi les aliances de col·laboració amb 

la comunitat educativa, les universitats i els 

serveis de promoció econòmica i ocupació i les 

empreses, i els serveis socials.  

• Que ofereixi recursos d’innovació social per al 

desenvolupament del pensament crític, la 

recerca i l’acció comunitària. 

Crear 

Una biblioteca on crear: 

• Que impulsi la cocreació de nou 

coneixement. 

• Que sigui un laboratori (biblioLab) de 

creació, de ciència ciutadana i d’innovació 

social que resolgui reptes socials. 

• Que generi aquest coneixement a partir 

d’establir aliances amb els agents de 

l’entorn i la participació ciutadana. 

• Que fomenti les vocacions. 

• Que sigui un motor de transformació 

social. 

• Que sigui un espai d’oportunitat. 

Compartir 

Una biblioteca on compartir: 

• Que promogui els espais de trobada, 

socialització, debat i intercanvi d’idees i 

experiències. 

• Que faciliti la connexió entre les persones i 

alhora estigui connectada amb l’entorn. 

• Que sigui una àgora de relació i de participació 

ciutadana, el lloc comú de l’acció comunitària. 

• Que promogui i participi en els projectes amb 

els agents de la comunitat. 

• Que estigui dotada de recursos que permetin 

compartir i difondre el coneixement en obert. 

• Que sigui garantia dels valors democràtics i dels 

drets de la comunitat: integradora, inclusiva, 

diversa i igualitària. 

Aquest Pla Estratègic pretén impulsar aquest nou model dins les sales infantils del 

Baix Llobregat Nord, establint totes les línies a seguir en els pròxims anys. 
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9. Valoració i conclusions finals 
 

 
La biblioteca infantil ha de proporcionar l’espai i els recursos adequats perquè els 

nens i nenes gaudeixin de la lectura, amb un fons complet i de qualitat, on estiguin 
disponibles tots els recursos adients, inclusiva, que faciliti activitats dinàmiques que 
motivin i estimulin la curiositat a través del lleure, que potencií la biblioteca com a espai 
de creació, adaptada als canvis tecnològics i socials actuals i que busqui estratègies per 
proporcionar als infants l’oportunitat de millorar el seu rendiment acadèmic i 
desenvolupar-se com a ciutadans crítics, que col·labori amb entitats educatives per 
aconseguir aquests objectius, i, en definitiva, totes les fites que engloben una sala 
infantil de qualitat i referent com a espai cultural dels municipis. 

 
L’èxit educatiu dels infants està estretament relacionat amb gaudir de la lectura, 

condició prèvia per aconseguir llegir eficaçment, ja que la destresa lectora s’aconsegueix 
a través de la pràctica. L’índex de gaudiment de la lectura per part dels infants impacta 
directament en el rendiment acadèmic i a Espanya és superior a la mitjana dels països 
de l’OCDE (INEE, 2020). Al 22% dels infants els agrada molt llegir, i un 57% se sent atret 
per les noves tecnologies per fer-ho (ebook, mòbil...) (Xarxa de Biblioteques de 
l'Hospitalet, 2017). 

 
Cal posar de manifest la rellevància de la sala infantil de la biblioteca pública per 

assolir aquest objectiu, que no es podria dur a terme sense la figura del professional 
bibliotecari o auxiliar de la sala infantil, el responsable d’aconseguir-ho.  

 
És indispensable comptar amb uns professionals formats específicament, una 

formació que no s’adquireix al grau, i que no compta amb un Pla de Formació 
Continuada des de les institucions, que hauria de ser multidisciplinari i englobar àrees 
com l’especialització en literatura infantil i juvenil, la capacitació per crear i dinamitzar 
activitats, la psicologia infantil, el màrqueting, la capacitació per parlar i comunicar en 
públic, la gamificació, les noves tecnologies i estratègies d’aplicació a la sala infantil, la 
inclusió dels nens amb discapacitat o més desafavorits, etc. Són els mateixos 
professionals els que es van autoformant, i d’aquí la importància d’un grup especialitzat 
en sales infantils conformat pels responsables d’aquestes: compartir recursos, 
experiències i formació és essencial pels participants que volen innovar i millorar.  

 
Aquest Pla Estratègic defineix els objectius i posa sobre la taula les nostres 

necessitats, amb unes accions estratègiques que engloben la majoria d’àrees on es 
detecten dificultats: aplicar-ho ens aproparà a la nostra visió de les sales infantils. El 
període de desenvolupament i posada en marxa de les accions podria ser més ampli del 
que s’ha proposat,  ja que la feina que es fa al grup és un afegit de la feina diària dels 
professionals de la sala infantil.  
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Tot projecte es pot veure condicionat per diferents factors, els més destacables 
són el temps, els recursos i l’abast. Aquests tres factors han d’estar equilibrats, i si un es 
modifica per fets no contemplats prèviament, s’han de reajustar els altres dos. El temps 
del qual disposen els membres del grup és limitat (un 65% dels professionals considera 
que no arriba a copsar tot el volum de feina que té). Els recursos també, ja que no 
disposem d’un pressupost per dedicar al grup i el recurs principal és la feina dels 
professionals. Per aquest motiu els participants han d’estar motivats i compromesos 
amb les accions, que posen en valor el bibliotecari infantil i que aportaran beneficis a la 
biblioteca i als usuaris. L’abast ha d’estar definit per la màxima qualitat de les accions 
que duem a terme, per tant, el temps i els recursos són els condicionants que més 
fàcilment variaran i on probablement s’hauran d’anar introduint modificacions al Pla 
Estratègic. 

 
Les dades de la sala infantil dins de la biblioteca pública reivindiquen la nostra 

feina. Les sales infantils del Baix Llobregat Nord només representen una mitjana del 16% 
del total de l’espai de les biblioteques, amb un 22% del fons i un 23% de treballadors. 
Aquestes dades són similars a altres comarques (Xarxa de Biblioteques de l'Hospitalet, 
2017).  

 
El 16% de la població a la qual serveixen les biblioteques del Baix Llobregat Nord 

són infants entre 0-14 anys, però el préstec infantil representa un elevat 44% del préstec 
total, tenint en compte que només el 22% del fons de les biblioteques és fons infantil, 
això suposa una rotació dels documents de l’1,3 enfront del 0,5 del fons adult. 

 
Després de la crisi de la Covid, l’any 2021, el préstec total ha augmentat un 67%, 

mentre que l’infantil augmenta fins a un 87%. Si comparem les dades amb l’any 2019, el 
préstec total ha baixat un 10%, tendència a la baixa dels darrers anys, però l’infantil 
aguanta amb un positiu 2% de pujada. Per tant, no estem perdent usuaris de préstec 
infantil.  

 
El 86% omple sempre les activitats infantils, i les llistes d’espera solen ser 

habituals.  
 
La inclusió i les col·laboracions són els punts més febles, tant per la manca de 

formació, de reconeixement d’oportunitats, com per la càrrega de treball dels 
professionals que probablement no els permeten centrar-se en aquests àmbits.  

 
Aquestes dades plantegen una sèrie de preguntes: hauríem d’ampliar el 

percentatge de fons infantil com ja fan altres municipis? (Xarxa de Biblioteques de 
l'Hospitalet, 2021) S’haurien de construir les noves biblioteques públiques amb espais 
infantils més grans i amb més zones pensades pels infants, que els posin al centre de la 
biblioteca, i no en un segon pla? S’haurien de dedicar més esforços, personal 
especialitzat i recursos a aquesta sala, veient els resultats obtinguts, per assegurar-nos 
els usuaris adults del futur? Les institucions responsables de les biblioteques haurien de 
proporcionar un Pla de Formació continuada específicament als responsables infantils? 
La conclusió evident és que si.  
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10. Pla estratègic 
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10.1.      Disseny del Pla  
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10.2. Missió, visió, valors i objectius estratègics  

MISSIÓ 

La missió del grup de treball Petits Llobs és aconseguir que totes les sales infantils de la zona 

del Baix Llobregat Nord, a través del treball en xarxa, assoleixin la màxima qualitat en 

l’acompliment de la missió de la biblioteca infantil, proporcionant recursos, formació, compartint 

coneixement i generant un espai de comunicació, creació i innovació entre professionals.  

 

VISIÓ 

La visió del grup Petits Llobs és la de convertir les sales infantils del Baix Llobregat Nord en 

el centre de referència cultural i de lleure del municipi per als infants i les seves famílies. 

 Assolir unes sales infantils on els nens i nenes i les seves famílies gaudeixin de la lectura, 

accedeixin a  informació adient i de qualitat a través de tots els recursos disponibles, amb un fons 

complet, que siguin inclusives, dinàmiques, que fomentin la cultura i el lleure, l’aprenentatge, que 

potenciïn la biblioteca com a espai de creació que motivi la curiositat, adaptant-se als canvis i 

creant iniciatives innovadores.  

 

MISSIÓ DE LES SALES INFANTILS DE LES BIBLIOTEQUES PÚBLIQUES 

La missió de les sales infantils de les biblioteques públiques és 

la de proporcionar als infants i les seves famílies un centre 

d’informació, aprenentatge, creació, lleure i accés a la cultura, 

garantint l’adquisició d’informació i recursos per a cada edat, 

capacitat i idioma de la comunitat. Promoure des de la qualitat la 

lectura, l’aprenentatge al llarg de la vida i l’alfabetització.  

 

Igualtat 

Inclusió 

Transparència 

Cooperació i col·laboració 

 

 

Foment del treball en equip 

Respecte 

Compromís  

Innovació 

Qualitat 

 

VALORS 

 



La sala infantil a la biblioteca pública       -       TFG UOC Grau Informació i Documentació 

56 | P à g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

1. Aplicar el nou model de biblioteca XBM a les sales infantils  

 

2. Establir unes línies i unes dinàmiques conjuntes de treball en xarxa que ens permetin 

col·laborar compartint recursos, talent, capacitats i esforços, unificant processos i 

sumant coneixement i competències 

 

3. Impulsar el foment de la lectura infantil i promoure l’hàbit lector entre els nens 

 

4. Posar en valor la figura del professional bibliotecari o auxiliar infantil 

 

5. Impulsar la formació continuada específica de la sala infantil 

 

6. Aprofundir en el coneixement del fons infantil 

 

7. Augmentar la capacitat dels professionals per prescriure fons infantil 

 

8. Millorar la difusió i la comunicació tant interna com externa 

 

9. Aconseguir unes biblioteques infantils inclusives 

 

10.   Establir vincles de col·laboració, principalment amb les entitats educatives del 

municipi 

 

  

Biblioteca Montserrat Roig de Sant Feliu de Llobregat 
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10.3. Àrees i línies estratègiques 
 

Àrea estratègica Línia estratègica 
 
 

Sala Infantil 
 
 
 

 
S1. Millora d’elements interns de les sales infantils 
 
S2. Compartir idees innovadores, recursos i experiències 
 
S3. Impulsar les col·laboracions amb entitats educatives i altres organitzacions 
 
 

 
 

Professionals  
 
 
 

P1. Establir unes línies i unes dinàmiques conjuntes de treball en xarxa que ens permetin col·laborar 
compartint recursos, talent, capacitats i esforços, unificant processos i sumant coneixement i 
competències 
 
P2. Formació continuada específica de la sala infantil 
 
P3. Millorar la comunicació interna  
 
 

 

Usuaris 

U1. Impulsar el foment de la lectura infantil i promoure l’hàbit lector entre els nens 
 
U2. Aconseguir una biblioteca infantil més inclusiva 
 
U3. Millorar la difusió dels recursos, serveis, activitats, fons i en general totes les accions de les sales 
infantils 
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10.4. Objectius operatius 

Àrea 
estratègica 

Línia estratègica 
Línia estratègica del Nou Model XBM en la qual 

impacta 
Objectiu operatiu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sala Infantil 
 
 
 

S1. Millora 
d’elements interns 
de les sales infantils 
 

Impacta directament o indirectament en totes les 
línies estratègiques del Nou Model de Biblioteca XBM 

S1.1. Revisió de processos tècnics de la sala 
infantil per millorar-los 
 
S1.2. Revisió de documents/guies/guions per 
compartir-los i millorar-los 

S2. Compartir idees 
innovadores, 
recursos i 
experiències 
 

Impacta directament o indirectament en totes les 
línies estratègiques del Nou Model de Biblioteca XBM 

S2.1. Retornar a les reunions presencials 
 
S2.2. Aconseguir que els professionals utilitzin 
habitualment la plataforma XBM per 
comunicar-se i compartir recursos 
 
S2.3. Col·laborar compartint recursos entre les 
biblioteques 

S3. Impulsar les 
col·laboracions amb 
entitats educatives i 
altres organitzacions 

Aprendre. Una biblioteca que incrementi les aliances 
de col·laboració amb la comunitat educativa, les 
universitats i els serveis de promoció econòmica i 
ocupació i les empreses, i els serveis socials.  
 
Compartir. Una biblioteca que promogui i participi en 
els projectes amb els agents de la comunitat. 
 
Crear. Una biblioteca que generi coneixement a 
partir d’establir aliances amb els agents de l’entorn i 
la participació ciutadana. 

S3.1. Reconèixer totes les oportunitats de 
col·laboracions disponibles als municipis 
 
S3.2. Aconseguir que les biblioteques 
augmentin les col·laboracions  
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Professionals  
 
 
 

P1. Establir unes 
línies i unes 
dinàmiques 
conjuntes de treball 
en xarxa que ens 
permetin col·laborar 
compartint 
recursos, talent, 
capacitats i 
esforços, unificant 
processos i sumant 
coneixement i 
competències 

Impacta directament o indirectament en totes les 
línies estratègiques del Nou Model de Biblioteca XBM 

P1.1. Treballar mitjançant comissions  
 
P1.2. Establir temes centrals i treballar 
mitjançant projectes i formacions 
 
P1.3. Reunions amb altres grups de treball 
infantil de fora de la comarca 
 
 

P2. Formació 
continuada 
específica de la sala 
infantil 

Impacta directament o indirectament en totes les 
línies estratègiques del Nou Model de Biblioteca XBM 

P2.1. Aconseguir que tots els professionals 
accedeixin a una formació específica de la sala 
infantil de qualitat 
 
P2.2. Millora de les competències TIC 
 

P3. Millorar la 
comunicació interna  
 

Impacta directament o indirectament en totes les 
línies estratègiques del Nou Model de Biblioteca XBM 

P3.1. Aconseguir que tots els professionals 
tinguin clara la manera de comunicar-se amb el 
grup mitjançant diverses vies  

P4. Motivació i 
compromís dels 
professionals amb el 
grup de treball 
 

Impacta directament o indirectament en totes les 
línies estratègiques del Nou Model de Biblioteca XBM 

P4.1. Aconseguir que tots els professionals se sentin 
realitzats en la seva feina al grup de treball 
P4.2. Aconseguir que els professionals mantinguin 
un compromís amb el grup de treball 
P4.3. Posar en valor la feina del bibliotecari infantil  
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Usuaris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U1. Impulsar el 
foment de la lectura 
infantil i promoure 
l’hàbit lector entre 
els nens 
 

Descobrir: 
Una biblioteca que faciliti la descoberta i l’exploració del 
coneixement. 
Que sigui font i espai d’inspiració. 
Que motivi la curiositat. 
Que fomenti la lectura i l’accés a tots els mitjans d’informació: 
textuals, sonors i audiovisuals, en línia i presencials. 
Que promogui l’acció cultural a través de les activitats de 
promoció lectora, debats i conferències, tallers d’innovació, etc. 
 
Aprendre: 
Una biblioteca que contribueixi a l’aprenentatge al llarg de la 
vida. 
Que faciliti l’assimilació del coneixement a partir de 
l’experiència. 
Que estigui dotada d’espais d’aprenentatge i recursos per a la 
formació contínua. 
Que ofereixi recursos d’innovació social per al 
desenvolupament del pensament crític, la recerca i l’acció 
comunitària. 
 
Crear: 
Una biblioteca que impulsi la cocreació de nou coneixement. 
Que fomenti les vocacions. 
Que sigui un motor de transformació social. 
Que sigui un espai d’oportunitat. 
 
Compartir:  
Una biblioteca que promogui els espais de trobada, 
socialització, debat i intercanvi d’idees i experiències. 
Que faciliti la connexió entre les persones i alhora estigui 
connectada amb l’entorn. 

U1.1. Promoure la lectura i l’hàbit lector dels 
infants a través d’activitats innovadores 
 
U1.2. Promoure la lectura infantil i l’hàbit lector 
a través de la difusió del fons infantil de la 
biblioteca  
 
U1.3. Promoure la lectura infantil i el 
coneixement de la biblioteca a tots els infants a 
través de les entitats educatives. Aconseguir 
nous usuaris infantils, fidelitzar usuaris infantils 
que ja venen a la biblioteca, garantir els usuaris 
adults del futur.  
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Usuaris 

U2. Treballar per 
una biblioteca 
infantil més 
inclusiva 
 

Compartir. Una biblioteca que sigui garantia dels 
valors democràtics i dels drets de la comunitat: 
integradora, inclusiva, diversa i igualitària. 
 

U2.1. Aconseguir que tots els professionals 
coneguin les necessitats que pot cobrir la 
biblioteca i les maneres de dirigir-se als nens 
amb capacitats diverses 
 
U2.2. Aconseguir que els professionals 
coneguin el fons destinant a infants a 
capacitats diverses 
 
U2.3. Aconseguir que els professionals siguin 
conscients de la importància de la inclusió dels 
nens amb capacitats diverses a la biblioteca i 
que l’integrin en la seva manera de treballar  

U3. Millorar la 
difusió dels 
recursos, serveis, 
activitats, fons i en 
general totes les 
accions de les sales 
infantils 

Impacta directament o indirectament en totes les 
línies estratègiques del Nou Model de Biblioteca XBM 

U3.1.  Utilitzar noves eines i vies de difusió 
 
U3.2. Establir un Pla de Comunicació per les 
sales infantils del Baix Llobregat Nord 
 
U3.3. Gènius. Aconseguir que els professionals 
del grup Petits Llobs coneguin aquesta eina en 
profunditat i participin al grup de treball Gènius 
 
U3.4. Aconseguir que els usuaris de les 
biblioteques del Baix Llobregat Nord coneguin 
les biblioteques del seu entorn. Les 
biblioteques com a centres culturals per visitar i 
participar. 
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10.5. Accions estratègiques 
 

 

  

1. Creació d’una pàgina web de prescripció infantil adreçada a professionals, usuaris i professionals educatius 

2. Creació i posada en marxa de l’activitat conjunta “Diari de Viatges per les biblioteques del Baix Llobregat Nord” 

3. Estudi i elaboració d’un sistema de classificació del còmic infantil que permeti als professionals conèixer en profunditat i prescriure el còmic infantil segons 

edats. 

4. Establir un Pla de Comunicació Interna 

5. Formació sobre el funcionament de la ComunitatXBM i altres eines de comunicació del grup 

6. Visites escolars: compartir experiències, formació específica i creació d’un manual i un guió de bones pràctiques 

7. Clubs de lectura infantils: compartir experiències, formació específica i creació d’un manual i un guió de bones pràctiques 

8. Creació d’un model de Política de Col·lecció Infantil que permeti la personalització per part de cada biblioteca 

9. Aprofundir en el coneixement del fons per realitzar una prescripció efectiva 

10. Revisar la classificació i ICodes I** i I*** 

11. Creació, dinamització i gamificació d’activitats infantils: compartir experiències, formació específica i creació d’un manual i un guió de bones pràctiques 

12. Realitzar un estudi de les oportunitats i interessos que ofereixen els municipis per col·laborar amb altres entitats 

13. Establir un manual de totes les possibles necessitats de les escoles i com les podem cobrir des de la biblioteca 

14. Realitzar un catàleg de serveis de les sales infantils per les escoles i entitats dels municipis 

15. Formar, impulsar i aplicar el projecte LEXCIT a totes les biblioteques interessades 

16. Fomentar la trobada i intercanvi d’experiències i recursos amb altres grups de treball infantil de la XBM 

17. Identificar les necessitats i mancances i formar els professionals en competències TIC 

18. Difusió: estudi i revisió del que hem fet fins ara  

19. Establir un Pla de Comunicació 

20. Creació d’un butlletí (mailing) de les activitats, fons, novetats, etc. específic infantil 

21. Gènius (portal infantil de les biblioteques XBM) formació mitjançant els professionals i responsables del seu manteniment  

22. Formació específica en el tracte als infants i necessitats que podem cobrir des de les biblioteques en capacitats diverses infantils mitjançant associacions 

especialitzades. 

23. Formació específica en el fons destinat a capacitats diverses mitjançant professionals bibliotecaris experts 

 

Les accions estratègiques permeten assolir els objectius del Pla Estratègic i estan relacionades amb una o més àrees o línies estratègiques. A 

continuació es mostren 23 accions estratègiques pel grup Petits Llobs. En aquest treball només es mostren desenvolupades les accions 

estratègiques que es duran a terme entre setembre de l’any 2022 i l’any 2023, per tant, les primeres 6 accions. La tipologia del grup i la diversitat 

variable de càrregues de treball del personal dificulta calcular els terminis, fet que afecta en la consecució dels projectes i accions del grup. 

L'estructura de descomposició del treball (EDT) i el diagrama de Gantt només es desplegaran per a la primera acció, però serà el model a seguir 

de cada acció estratègica.   
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CRONOGRAMA DE LES ACCIONS ESTRATÈGIQUES 

 

   De setembre a desembre de 2022 es desplegaran les 

primeres 3 accions. L’any 2023, pel fet que l’acció 6 

comporta una gran càrrega de treball, només es 

desplegaran 3 accions, més finalitzar l’acció 2.  

La resta d’anys la previsió és que les accions tinguin una 

durada aproximada de 3 mesos. El fet de treballar per 

comissions permet desenvolupar més d’una acció a la 

vegada.  
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10.6. Dificultats perimetrals i estructurals 

 

Abans de començar a treballar cada acció estratègica, s’han de tenir en compte les dificultats que ens podem trobar. En aquest quadre s’han dividit 

en dues classificacions: perimetrals (podem incidir en elles) i estructurals (no podem incidir en elles i passen a ser característiques de l’acció).  

 

Dificultats perimetrals Dificultats estructurals 

Dificultat   Causes Solució Dificultat 
La solució no està a les 
nostres mans 

No entrega de les 
tasques o 
realització de les 
accions per part de 
membres del grup 

Falta de temps i 
recursos per part dels 
membres del grup de 
treball 

Redefinir  l’abast, el 
temps i els recursos 

Impossibilitat de garantir la 
formació específica en diverses 
accions mitjançant professionals 

Contactar amb diversos 
professionals i entitats  

Falta de compromís 
amb el grup 

Conscienciar els 
membres del grup de la 
importància de la 
realització de les seves 
responsabilitats 
 
Demanar als membres 
que abans de 
comprometre’s amb una 
acció, s’assegurin de que 
la podran dur a terme 

Demanar a la Diputació de 
Barcelona i/o als Ajuntaments la 
creació d’un Pla de formació 
continuada específica per als 
professionals infantils 

Conscienciar les dues 
institucions sobre la 
importància de que els 
professionals infantils estiguin 
formats adequadament  
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10.7.  Detall d’accions estratègiques 
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1. CREACIÓ D’UNA PÀGINA WEB DE PRESCRIPCIÓ INFANTIL ADREÇADA A PROFESSIONALS, USUARIS I PROFESSIONALS 

EDUCATIUS 

Línies estratègiques Objectius operatiu Indicadors KPI1 Calendari 
S2. Compartir idees 
innovadores, recursos i 
experiències 

S2.3. Col·laborar compartint 
recursos entre les 
biblioteques 

Número de guies temàtiques 
i documents introduïts per 
les diferents biblioteques 

Augment d’un 20% del número de 
préstecs dels documents 

Setembre 2022 – 
Gener 2023 

S3. Impulsar les col·laboracions 
amb entitats educatives i altres 
organitzacions 

S3.2. Aconseguir que les 
biblioteques augmentin les 
col·laboracions amb entitats 
educatives 

Número d’escoles que 
utilitzen la pàgina web  

20% de les escoles del Baix 
Llobregat Nord 

P1. Establir unes línies i unes 
dinàmiques conjuntes de 
treball en xarxa que ens 
permetin col·laborar 
compartint recursos, talent, 
capacitats i esforços, unificant 
processos i sumant 
coneixement i competències 

P1.1. Treballar mitjançant 
comissions 

Número de participants del 
grup que s’ofereixen per 
formar part de la comissió 

Més de 4 

U1. Impulsar el foment de la 
lectura infantil i promoure 
l’hàbit lector entre els nens 

U1.2. Promoure la lectura 
infantil a través de la difusió 
del fons infantil de la 
biblioteca Número de visites de la 

pàgina web 
 

Més de 50 visites al mes 
Augment d’un 20% del número de 
préstecs dels documents 

U3. Millorar la difusió dels 
recursos, serveis, activitats, 
fons i en general totes les 
accions dutes a terme a les 
sales infantils 

U3.1.  Utilitzar noves eines 
de difusió 
 

 
1 KPI: Key Performance Indicator o “Indicador Clau de Rendiment”. Mètrica del rendiment de les accions que ens informa de si estem assolint l’objectiu de l’acció. 
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ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓ DEL TREBALL 

1. Identificació del projecte  

Codi Nom del projecte 

1 
Creació d’una pàgina web de prescripció infantil adreçada a professionals, usuaris 

i professionals educatius 

Nom del responsable tècnic del grup de treball Lloc de treball i càrrec del responsable tècnic 

Anaïs Bravo Sánchez 

Nom dels coordinadors del grup de treball 

Nom de les 3 coordinadores 

Bibliotecària itinerant Baix Llobregat Nord 

Responsable del grup de bibliotecaris infantils Petits 

Llobs 

Nom del responsable  Càrrec del responsable electe 

Nom Cap de Zona Baix Llobregat Nord Cap de Zona Baix Llobregat Nord 

Grup de treball Objectiu operatiu 

Grup de bibliotecaris infantils Petits Llobs S2.3, S3.2, P1.1, U1.2, U3.1 

 

2. Diccionari de l’EDT Començar per l'objectiu general i el resultat final esperat 

Codi Lliurables Tasques Condicionants Recursos necessaris Durada Cost 

1

1 

Descripció de la 

pàgina web 

Emplenar la fitxa 

de la descripció de 

la pàgina web 

Descripció 

detallada de la fitxa 

destinada al Cap de 

Zona 

Fitxa model 

intrabib 
7 dies 

Dedicació 

personal (4 

hores) 

1

2.1 

Establir totes les 

àrees temàtiques 

de la pàgina web 

Llistat d’àrees 

temàtiques 

Cerca d’àrees 

temàtiques 

generals i 

específiques  

No poden ser més 

de 10 

Investigar altres 

pàgines web 

semblants i 

temàtiques 

infantils intrabib 

15 dies 

Dedicació 

personal (8 

hores) 

1

2.2 

Establir menú 

pàgina web 

Identificar tots els 

elements 

necessaris pel 

menú 

Elements de 

contacte i 

relacionats amb la 

biblioteca, com 

eBiblio 

Documentar-se a  

pàgines web 

Gènius i Biblioteca 

Virtual 

7 dies 

Dedicació 

personal (4 

hores) 

1

2.2.1 

Elaborar 

esquema pàgina 

web 

Crear un esquema 

model de 

l’estructura de la 

pàgina web 

Utilitzar programa 

UMLET 
Programa UMLET 7 dies 

Dedicació 

personal (4 

hores) 
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1

3.1 

Recopilar guies 

temàtiques 

infantils  

Crear una carpeta 

amb totes les guies 

infantils ja creades 

de les biblioteques 

del Baix Llobregat 

Nord 

Carpeta guardada 

al drive de 

PetitsLlobs 

Accés al drive de 

Petits Llobs 

Accés a la 

ComunitatXBM  
7 dies 

Dedicació 

personal (4 

hores) 

1

4 

Crear la pàgina 

web 
Pàgina web creada 

Estructura i disseny 

amb coherència a 

tota la pàgina 

Logos oficials i 

actualitzats 

Google Sites Petits 

Llobs 
21 dies  

Dedicació 

personal (12 

hores) 

1

5.1 

Introduir la 

informació 

recopilada 

Bolcar a la pàgina 

els documents de 

totes les guies 

recopilades 

Estructura i disseny 

amb coherència a 

tota la pàgina 

Google Sites Petits 

Llobs i guies 

temàtiques 

35 dies 

Dedicació 

personal (20 

hores) 

1

5.2 

Elaborar noves 

guies 

Introduir noves 

guies que es vagin 

creant durant el 

temps que estigui 

oberta la pàgina 

web 

Estructura i disseny 

amb coherència a 

tota la pàgina 

Google Sites Petits 

Llobs 

Indefinit 

fins al 

tancament 

de la pàgina 

 

1

6 
Aprovació 

Introduir 

modificacions 

suggerides pel Cap 

de Zona i pel Grup 

de Treball 

Les modificacions 

han de ser 

assequibles en 

temps i recursos 

Acta de les 

reunions amb el 

Cap de Zona i el 

grup amb totes les 

modificacions a 

realitzar aprovades 

7 dies 

Dedicació 

personal (4 

hores) 

7

7 
Pla de difusió 

Elaborar un pla de 

difusió  

Ha d’incloure els 

usuaris, sales 

infantils, 

professionals de 

l’educació i 

professionals de la 

biblioteconomia 

Accés eines de 

mailing 

Accés pàgines web 

Cartelleria  

7 dies 

Dedicació 

personal (4 

hores) 
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Diagrama de l’estructura de descomposició del treball (EDT) 

 

  



La sala infantil a la biblioteca pública       -       TFG UOC Grau Informació i Documentació 

70 | P à g i n a  
 

 Elaborat per: Revisat per: Aprovat per: 

Nom i cognoms:    

Lloc de treball o càrrec:    

Data:    

Signatura:    
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DIAGRAMA DE GANTT 

 

  

1. Creació d’una pàgina web de prescripció infantil adreçada a professionals, usuaris i professionals educatius

Grup de treball de biblioteques infantils Petits Llobs

Anaïs Bravo Sánchez

9

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

TAREA
ASIGNADO

A
PROGRESO INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

1.1 Descripció de la pàgina web

Elaboració de la fitxa Responsables del grup 0% 12-9-22 18-9-22

1.2 Esquema

1.2.1 Establir totes les àrees temàtiques de 

la pàgina web
0% 19-9-22 2-10-22

1.2.2 Establir menú pàgina web 0% 3-10-22 9-10-22

1.2.2.1 Elaborar esquema pàgina web 0% 10-10-22 16-10-22

1.3 Recopilació d'informació

1.3.1 Recopilar guies temàtiques infantils 0% 17-10-22 23-10-22

1.4 Crear la pàgina web

1.4.1 Elaboració de la pàgina web 24-10-22 13-11-22

1.5 Nodrir la pàgina de contingut

1.5.1 Introduir la informació recopilada 14-11-22 18-12-22

1.5.2 Introduir la informació nova fecha fecha

1.6 Aprovació

1.6.1 Aprovació del Cap de Zona 19-12-22 25-12-22

1.6.2 Aprovació del Grup de Treball 19-12-22 25-12-22

1.6.2.1 Modificacions segons el que consideri el Cap i el grup 26-12-22 1-1-23

1.7 Difusió

1.7.1 Pla de Difusió 2-1-23 8-1-23

Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

26 de diciembre de 2022

lu, 9/12/2022

7 de noviembre de 2022 14 de noviembre de 2022 21 de noviembre de 2022 28 de noviembre de 2022

Inicio del proyecto:

Semana para mostrar:
5 de diciembre de 2022 12 de diciembre de 2022 19 de diciembre de 2022

Grup de treball de biblioteques infantils Petits Llobs

Anaïs Bravo Sánchez

17

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TAREA
ASIGNADO

A
PROGRESO INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

1.1 Descripció de la pàgina web

Elaboració de la fitxa Responsables del grup 0% 12-9-22 18-9-22

1.2 Esquema

1.2.1 Establir totes les àrees temàtiques de 

la pàgina web
0% 19-9-22 2-10-22

1.2.2 Establir menú pàgina web 0% 3-10-22 9-10-22

1.2.2.1 Elaborar esquema pàgina web 0% 10-10-22 16-10-22

1.3 Recopilació d'informació

1.3.1 Recopilar guies temàtiques infantils 0% 17-10-22 23-10-22

1.4 Crear la pàgina web

1.4.1 Elaboració de la pàgina web 24-10-22 13-11-22

1.5 Nodrir la pàgina de contingut

1.5.1 Introduir la informació recopilada 14-11-22 18-12-22

1.5.2 Introduir la informació nova fecha fecha

1.6 Aprovació

1.6.1 Aprovació del Cap de Zona 19-12-22 25-12-22

1.6.2 Aprovació del Grup de Treball 19-12-22 25-12-22

1.6.2.1 Modificacions segons el que consideri el Cap i el grup 26-12-22 1-1-23

1.7 Difusió

1.7.1 Pla de Difusió 2-1-23 8-1-23

20 de febrero de 2023

lu, 9/12/2022

2 de enero de 2023 9 de enero de 2023 16 de enero de 2023 23 de enero de 2023

Inicio del proyecto:

Semana para mostrar:
30 de enero de 2023 6 de febrero de 2023 13 de febrero de 2023

1. Creació d’una pàgina web de prescripció infantil adreçada a professionals, usuaris i professionals educatius

Grup de treball de biblioteques infantils Petits Llobs

Anaïs Bravo Sánchez

1

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

TAREA
ASIGNADO

A
PROGRESO INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

1.1 Descripció de la pàgina web

Elaboració de la fitxa Responsables del grup 0% 12-9-22 18-9-22

1.2 Esquema

1.2.1 Establir totes les àrees temàtiques de 

la pàgina web
0% 19-9-22 2-10-22

1.2.2 Establir menú pàgina web 0% 3-10-22 9-10-22

1.2.2.1 Elaborar esquema pàgina web 0% 10-10-22 16-10-22

1.3 Recopilació d'informació

1.3.1 Recopilar guies temàtiques infantils 0% 17-10-22 23-10-22

1.4 Crear la pàgina web

1.4.1 Elaboració de la pàgina web 24-10-22 13-11-22

1.5 Nodrir la pàgina de contingut

1.5.1 Introduir la informació recopilada 14-11-22 18-12-22

1.5.2 Introduir la informació nova fecha fecha

1.6 Aprovació

1.6.1 Aprovació del Cap de Zona 19-12-22 25-12-22

1.6.2 Aprovació del Grup de Treball 19-12-22 25-12-22

1.6.2.1 Modificacions segons el que consideri el Cap i el grup 26-12-22 1-1-23

1.7 Difusió

1.7.1 Pla de Difusió 2-1-23 8-1-23

Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

31 de octubre de 2022

lu, 9/12/2022

12 de septiembre de 2022 19 de septiembre de 2022 26 de septiembre de 2022 3 de octubre de 2022

Inicio del proyecto:

Semana para mostrar:
10 de octubre de 2022 17 de octubre de 2022 24 de octubre de 2022

1. Creació d’una pàgina web de prescripció infantil adreçada a professionals, usuaris i professionals educatius

Grup de treball de biblioteques infantils Petits Llobs

Anaïs Bravo Sánchez

9

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1

TAREA
ASIGNADO

A
PROGRESO INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

1.1 Descripció de la pàgina web

Elaboració de la fitxa Responsables del grup 0% 12-9-22 18-9-22

1.2 Esquema

1.2.1 Establir totes les àrees temàtiques de 

la pàgina web
0% 19-9-22 2-10-22

1.2.2 Establir menú pàgina web 0% 3-10-22 9-10-22

1.2.2.1 Elaborar esquema pàgina web 0% 10-10-22 16-10-22

1.3 Recopilació d'informació

1.3.1 Recopilar guies temàtiques infantils 0% 17-10-22 23-10-22

1.4 Crear la pàgina web

1.4.1 Elaboració de la pàgina web 24-10-22 13-11-22

1.5 Nodrir la pàgina de contingut

1.5.1 Introduir la informació recopilada 14-11-22 18-12-22

1.5.2 Introduir la informació nova fecha fecha

1.6 Aprovació

1.6.1 Aprovació del Cap de Zona 19-12-22 25-12-22

1.6.2 Aprovació del Grup de Treball 19-12-22 25-12-22

1.6.2.1 Modificacions segons el que consideri el Cap i el grup 26-12-22 1-1-23

1.7 Difusió

1.7.1 Pla de Difusió 2-1-23 8-1-23

Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

26 de diciembre de 2022

lu, 9/12/2022

7 de noviembre de 2022 14 de noviembre de 2022 21 de noviembre de 2022 28 de noviembre de 2022

Inicio del proyecto:

Semana para mostrar:
5 de diciembre de 2022 12 de diciembre de 2022 19 de diciembre de 2022

Grup de treball de biblioteques infantils Petits Llobs

Anaïs Bravo Sánchez

17

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

TAREA
ASIGNADO

A
PROGRESO INICIO FIN l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d

1.1 Descripció de la pàgina web

Elaboració de la fitxa Responsables del grup 0% 12-9-22 18-9-22

1.2 Esquema

1.2.1 Establir totes les àrees temàtiques de 

la pàgina web
0% 19-9-22 2-10-22

1.2.2 Establir menú pàgina web 0% 3-10-22 9-10-22

1.2.2.1 Elaborar esquema pàgina web 0% 10-10-22 16-10-22

1.3 Recopilació d'informació

1.3.1 Recopilar guies temàtiques infantils 0% 17-10-22 23-10-22

1.4 Crear la pàgina web

1.4.1 Elaboració de la pàgina web 24-10-22 13-11-22

1.5 Nodrir la pàgina de contingut

1.5.1 Introduir la informació recopilada 14-11-22 18-12-22

1.5.2 Introduir la informació nova fecha fecha

1.6 Aprovació

1.6.1 Aprovació del Cap de Zona 19-12-22 25-12-22

1.6.2 Aprovació del Grup de Treball 19-12-22 25-12-22

1.6.2.1 Modificacions segons el que consideri el Cap i el grup 26-12-22 1-1-23

1.7 Difusió

1.7.1 Pla de Difusió 2-1-23 8-1-23

20 de febrero de 2023

lu, 9/12/2022

2 de enero de 2023 9 de enero de 2023 16 de enero de 2023 23 de enero de 2023

Inicio del proyecto:

Semana para mostrar:
30 de enero de 2023 6 de febrero de 2023 13 de febrero de 2023
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2.  CREACIÓ I POSADA EN MARXA DE L’ACTIVITAT CONJUNTA “DIARI DE VIATGES PER LES BIBLIOTEQUES DEL BAIX LLOBREGAT 

NORD” 

Línies estratègiques Objectius operatius Indicadors KPI Posada en marxa 

S3. Impulsar les 
col·laboracions amb entitats 
educatives i altres 
organitzacions 

S3.2. Aconseguir que les biblioteques 
augmentin les col·laboracions 

Número d’entitats que 
col·laboren cedint 
entrades, premis i altres 

Mínim d’una entitat per 
biblioteca participant 

Setembre 2022 – 
Abril 2023 

P1. Establir unes línies i unes 
dinàmiques conjuntes de 
treball en xarxa que ens 
permetin col·laborar 
compartint recursos, talent, 
capacitats i esforços, unificant 
processos i sumant 
coneixement i competències 

P1.1. Treballar mitjançant comissions  

Número de participants 
del grup que s’ofereixen 
per formar part de la 
comissió 

Mínim de 15 
participants 

P1.2. Establir temes centrals i 
treballar mitjançant projectes i 
formacions 
 

Número de biblioteques 
participants a l’activitat 

Mínim de 15 
biblioteques 
participants 

P4. Motivació i compromís 
dels professionals amb el 
grup de treball 

P4.3. Posar en valor la feina del 
bibliotecari infantil 

Nivell de satisfacció dels 
usuaris amb l’activitat 
“Diari de Viatges” 

Realització de l’activitat 
mínim 300 usuaris i 
visita mitjana de cinc 
biblioteques per grup 
de participants. 

U1. Impulsar el foment de la 
lectura infantil i promoure 
l’hàbit lector entre els nens 

U1.1. Promoure la lectura i l’hàbit 
lector dels infants a través 
d’activitats innovadores 

Participació dels usuaris 
en l’activitat. Visita de 
mínim cinc biblioteques 
per grup de participants. 

Realització de l’activitat 
mínim 300 usuaris i 
visita mitjana de cinc 
biblioteques per grup 
de participants. 

U3. Millorar la difusió dels 
recursos, serveis, activitats, 
fons i en general totes les 
accions de les sales infantils 

U3.4. Aconseguir que els usuaris de les 
biblioteques coneguin les biblioteques 
del seu entorn. Les biblioteques com a 
centres culturals per visitar i participar. 
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3.  ESTUDI I ELABORACIÓ D’UN SISTEMA DE CLASSIFICACIÓ DEL CÒMIC INFANTIL QUE PERMETI ALS PROFESSIONALS CONÈIXER EN 

PROFUNDITAT I PRESCRIURE EL CÒMIC INFANTIL SEGONS EDATS 
 

Línies estratègiques Objectius operatius Indicadors KPI Posada en marxa 
S1. Millora d’elements interns 
de les sales infantils 

S1.1. Revisió de processos tècnics de la 
sala infantil per millorar-los 

Utilització per part de les 
biblioteques del nou 
sistema de classificació del 
còmic infantil 

Mínim de 12 biblioteques 

Setembre 2022 – 
Gener 2023 

S2. Compartir idees 
innovadores, recursos i 
experiències 

S2.3. Col·laborar compartint recursos 
entre les biblioteques 

P1. Establir unes línies i unes 
dinàmiques conjuntes de treball 
en xarxa que ens permetin 
col·laborar compartint recursos, 
talent, capacitats i esforços, 
unificant processos i sumant 
coneixement i competències 

P1.1. Treballar mitjançant comissions 
Número de participants del 
grup que s’ofereixen per 
formar part de la comissió 

Mínim de 4 

P1.2. Establir temes centrals i treballar 
mitjançant projectes i formacions 

Utilització per part de les 
biblioteques del nou 
sistema de classificació del 
còmic infantil 

Mínim de 12 biblioteques 

P4. Motivació i compromís dels 
professionals amb el grup de 
treball 

P4.1. Aconseguir que tots els 
professionals se sentin realitzats en la 
seva feina al grup de treball 

Valoració i utilitat del nou 
sistema per part del grup 
de treball. Utilització del 
nou sistema per part 
d’altres biblioteques fora 
de la nostra zona. Millora 
de la prescripció del còmic 
infantil. Enquesta de 
satisfacció amb el treball 
realitzat dirigida als 
professionals de les sales 
infantils.  

Puntuació de l’enquesta 
de satisfacció superior a 
7. 

P4.2. Aconseguir que els professionals 
mantinguin un compromís amb el grup 
de treball 

P4.3. Posar en valor la feina del 
bibliotecari infantil 
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4. ESTABLIR UN PLA DE COMUNICACIÓ INTERNA 

Línies estratègiques Objectius operatius Indicadors KPI Posada en marxa 

S2. Compartir idees 
innovadores, recursos i 
experiències 

S2.3. Col·laborar compartint recursos 
entre les biblioteques 

Augmentar el número de 
recursos i comunicacions 
entre el grup. Augmentar 
la sensació de 
pertinença. 

Més de 5 
comunicacions 
mensuals. 
Mínim un recurs 
compartit 
mensualment. 

Gener 2023 – 
Març 2023 

P3. Millorar la comunicació 
interna  

P3.1. Aconseguir que tots els 
professionals tinguin clara la manera 
de comunicar-se amb el grup 
mitjançant diverses vies 

P4. Motivació i compromís 
dels professionals amb el 
grup de treball 

P4.2. Aconseguir que els 
professionals mantinguin un 
compromís amb el grup de treball 

 

5.  FORMACIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DE LA COMUNITATXBM I ALTRES EINES DE COMUNICACIÓ DEL GRUP 

Línies estratègiques Objectius operatius Indicadors KPI Posada en marxa 

S2. Compartir idees 
innovadores, recursos i 
experiències 

S2.2. Aconseguir que els 
professionals utilitzin habitualment la 
plataforma XBM per comunicar-se i 
compartir recursos 

Augmentar la 
participació i utilització 
de la comunitatXBM i 
altres eines  

Més de 5 
comunicacions 
mensuals. 
Mínim un recurs 
compartit 
mensualment. 

Març 2023  

S2.3. Col·laborar compartint recursos 
entre les biblioteques 

P3. Millorar la comunicació 
interna  

P3.1. Aconseguir que tots els 
professionals tinguin clara la manera 
de comunicar-se amb el grup 
mitjançant diverses vies 

P4. Motivació i compromís 
dels professionals amb el 
grup de treball 

P4.2. Aconseguir que els 
professionals mantinguin un 
compromís amb el grup de treball 
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6. VISITES ESCOLARS: COMPARTIR EXPERIÈNCIES, FORMACIÓ ESPECÍFICA I CREACIÓ D’UN MANUAL I UN GUIÓ DE BONES 

PRÀCTIQUES 

Línies estratègiques Objectius operatius Indicadors KPI Posada en marxa 

S1. Millora d’elements interns 
de les sales infantils 

S1.2. Revisió de 
documents/guies/guions per 
compartir-los i millorar-los 

Aplicació del document 
per part de les 
biblioteques 

Mínim 12 biblioteques 

Maig 2023 – 
Desembre 2023 

S2. Compartir idees 
innovadores, recursos i 
experiències 

S2.3. Col·laborar compartint recursos 
entre les biblioteques 

Participació dels 
membres del grup amb 
experiències i 
aportacions 

Mínim 12 aportacions 

S3. Impulsar les 
col·laboracions amb entitats 
educatives i altres 
organitzacions 

S3.1. Reconèixer totes les 
oportunitats de col·laboracions 
disponibles als municipis 

Augmentar el número de 
visites escolars 

Mínim un 20% 

S3.2. Aconseguir que les biblioteques 
augmentin les col·laboracions 

Augmentar la qualitat de 
les visites escolars, 
estandarditzant objectius 
i formant el personal 

Aplicació del document 
en un mínim de 12 
biblioteques 

P1. Establir unes línies i unes 
dinàmiques conjuntes de 
treball en xarxa que ens 
permetin col·laborar 
compartint recursos, talent, 
capacitats i esforços, unificant 
processos i sumant 
coneixement i competències 

P.1. Treballar mitjançant comissions  

Número de participants 
del grup que s’ofereixen 
per formar part de la 
comissió 

Mínim de 12 

P1.2. Establir temes centrals i 
treballar mitjançant projectes i 
formacions 

Satisfacció del grup 
Mínim 7/10 a 
l’enquesta de 
satisfacció 

P1.3. Reunions amb altres grups de 
treball infantil de fora de la comarca 

Número de reunions amb 
altres grups de treball de 
biblioteques infantils per 
compartir recursos i 
experiències i introduir al 
nostre grup idees innovadores 

Mínim una reunió 
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P2. Formació continuada 
específica de la sala infantil 

P2.1. Aconseguir que tots els 
professionals accedeixin a una 
formació específica de la sala infantil 
de qualitat 

Número de formacions 
amb experts en visites 
escolars i parlar en públic 

Mínim 1 

P4. Motivació i compromís 
dels professionals amb el 
grup de treball 

P4.1. Aconseguir que tots els 
professionals se sentin realitzats en 
la seva feina al grup de treball 

Satisfacció del grup 
Mínim 7/10 a 
l’enquesta de 
satisfacció 

P4.2. Aconseguir que els 
professionals mantinguin un 
compromís amb el grup de treball 

P4.3. Posar en valor la feina del 
bibliotecari infantil 

Augmentar la qualitat de 
les visites escolars, 
estandarditzant objectius 
i formant el personal 

Aplicació del document 
en un mínim de 12 
biblioteques 

U1. Impulsar el foment de la 
lectura infantil i promoure 
l’hàbit lector entre els nens 

U1.3. Promoure la lectura infantil i el 
coneixement de la biblioteca a tots 
els infants a través de les entitats 
educatives. Aconseguir nous usuaris 
infantils, fidelitzar usuaris infantils 
que ja venen a la biblioteca, garantir 
els usuaris adults del futur. 

Les escoles informen les 
famílies de la visita i 
demanen que tots els 
nens es facin el carnet 
abans de la visita.  

80% d’infants es fan el 
carnet 

U3. Millorar la difusió dels 
recursos, serveis, activitats, 
fons i en general totes les 
accions de les sales infantils 

U3.1.  Utilitzar noves eines i vies de 
difusió 

Els nens s’emporten 
llibres en préstec a cada 
visita escolar i fulletons 
amb les activitats dels 
propers mesos. 

Un préstec i un fulletó 
per infant 
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10.8. Seguiment del Pla Estratègic 
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El Pla Estratègic servirà al grup Petits Llobs com a guia per aconseguir 

la visió del grup. Actualment, existeix una bretxa de valor entre què som i 

el que volem ser. Per tancar aquesta bretxa cal que despleguem aquest Pla 

Estratègic, el duguem a l'acció i el modifiquem quan sigui necessari. 

Amb l'objectiu d'assegurar el compliment dels objectius estratègics, 

es duran a terme tres reunions durant el juliol de 2022 per presentar el Pla: 

• Cap de zona i dinamitzadores del grup Petits Llobs 

• Directores de les biblioteques del Baix Llobregat Nord 

• Grup de treball Petits Llobs 

Cada acció estratègica serà explicada àmpliament al grup 

de treball mitjançant una reunió presencial. Les reunions de 

seguiment de les accions seran virtuals. En finalitzar l'any, 

es celebrarà una reunió de tancament dels projectes, on es 

valoraran els indicadors i s'informarà el grup de l'assoliment 

dels objectius. S’elaborarà un informe per cada acció tancada, els 

resultats obtinguts i la seva avaluació final. 
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12.1. Estadístiques 
12.1.1. Servei de préstec 

2021
Préstec 

total 2021

Préstec 

infantil 

2021

Percentatge 

préstec 

infantil 

respecte al 

total de 

préstecs 

2021

Préstecs per 

exemplar 

adults

Préstecs per 

exemplar 

infantil

Abrera 28.417 11.646 40,98% 0,59 1,35

Cervelló 15.957 7.556 47,35% 0,43 1,45

Collbató 10.867 4.329 39,84% 0,4 0,91

Corbera de Llobregat 20.045 10.726 53,51% 0,27 0,91

El Papiol 10.699 5.504 51,44% 0,39 0,99

Esparreguera 25.218 13.854 54,94% 0,38 1,08

Martorell 40.392 17.047 42,20% 0,7 1,44

Molins de Rei 50.364 25.713 51,05% 0,79 2,92

Olesa de Montserrat 40.834 17.001 41,63% 0,57 1,88

Pallejà 14.250 6.930 48,63% 0,26 0,77

St. Andreu de la 

Barca 20.707 7.891 38,11% 0,49 0,72

St. Boi JRB 71.940 26.388 36,68% 0,52 1,52

St. Boi MAC 9.507 2.984 31,39% 0,27 0,49

St. Climent de 

Llobregat 3.403 2.004 58,89% 0,34 1,43

St. Esteve Sesrovires 8.849 4.155 46,95% 0,31 1,09

St. Feliu de Llobregat 48.768 17.755 36,41% 0,85 1,6

St. Joan Despí MMP 23.838 10.437 43,78% 0,59 1,16

St. Joan Despí MR 65.447 29.375 44,88% 0,81 1,88

St. Just Desvern 40.271 19.127 47,50% 0,55 1,6

St. Vicenç dels Horts 23.149 11.911 51,45% 0,34 1,24

Sta. Coloma de 

Cervelló 19.388 8.770 45,23% 0,29 0,8

Torrelles de 

Llobregat 7.789 3.318 42,60% 0,2 0,59

Vallirana 8.113 4.632 57,09% 0,3 0,91

Total 608.212 269.053 44,24% 0,5 1,3

Increment 

préstec total 

2019-2021

Increment 

préstec 

infantil 2019-

2021

Increment 

préstec total 

2020-2021

Increment 

préstec 

infantil 

2020-2021

-10,69% 1,98% 66,84% 87,21%
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2020
Préstec 

total 2020

Préstec 

infantil 

2020

Percentatge 

préstec 

infantil 

respecte al 

total de 

préstecs 

2020

Abrera 19.766 6.400 32,38%

Cervelló 9.388 4.527 48,22%

Collbató 7.627 2.905 38,09%

Corbera de Llobregat 9.141 4.334 47,41%

El Papiol 6.387 2.816 44,09%

Esparreguera 16.271 7.647 47,00%

Martorell 24.542 9.216 37,55%

Molins de Rei 28.917 13.945 48,22%

Olesa de Montserrat 27.368 10.768 39,35%

Pallejà 8.879 4.094 46,11%

St. Andreu de la 

Barca 15.091 5.518 36,56%

St. Boi JRB 41.709 12.508 29,99%

St. Boi MAC 7.186 2.420 33,68%

St. Climent de 

Llobregat 

St. Esteve Sesrovires 713 220 30,86%

St. Feliu de Llobregat 32.465 11.587 35,69%

St. Joan Despí MMP 11.674 5.165 44,24%

St. Joan Despí MR 40.415 16.331 40,41%

St. Just Desvern 21.804 8.476 38,87%

St. Vicenç dels Horts 12.292 5.349 43,52%

Sta. Coloma de 

Cervelló 12.337 5.261 42,64%

Torrelles de 

Llobregat 4.507 1.545 34,28%

Vallirana 6.064 2.687 44,31%

Total 364.543 143.719 39,42%

2019
Préstec 

total 2019

Préstec 

infantil 

2019

Percentatge 

préstec 

infantil 

respecte al 

total de 

préstecs 

2019

Abrera 33.538 11.717 34,94%

Cervelló 23.642 10.162 42,98%

Collbató 11.263 3.941 34,99%

Corbera de Llobregat 19.630 8.753 44,59%

El Papiol 9.037 3.396 37,58%

Esparreguera 29.578 13.125 44,37%

Martorell 48.663 21.365 43,90%

Molins de Rei 37.108 16.569 44,65%

Olesa de Montserrat 39.883 14.789 37,08%

Pallejà 18.120 7.746 42,75%

St. Andreu de la 

Barca 34.196 13.537 39,59%

St. Boi JRB 108.738 35.535 32,68%

St. Boi MAC 15.936 5.185 32,54%

St. Climent de 

Llobregat 

St. Esteve Sesrovires 7.039 3.235 45,96%

St. Feliu de Llobregat 61.772 22.256 36,03%

St. Joan Despí MMP 14.544 5.114 35,16%

St. Joan Despí MR 72.883 27.553 37,80%

St. Just Desvern 35.821 14.008 39,11%

St. Vicenç dels Horts 27.016 11.853 43,87%

Sta. Coloma de 

Cervelló 19.388 7.730 39,87%

Torrelles de 

Llobregat 7.789 3.935 50,52%

Vallirana 5.465 2.332 42,67%

Total 681.049 263.836 38,74%
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12.1.2. Espais, mòduls i habitants

Biblioteca Módul

Habitants 

(Idescat 

2021)

Infants (0-

14) a data 

31/12 2021 

(Idescat)

Percentatge 

infants 2021

Metres2 

útils totals 

de la 

biblioteca

Estàndards 

biblioteca 

(Superfície 

total de 

programa)

Diferència 

amb els 

estàndards 

(en negatiu, 

metres que 

falten)

Percentatge 

diferència 

(en negatiu, 

metres de 

més sobre 

estandard)

Metres2 

totals útils 

de la sala 

infantil 

Percentatge 

sala infantil 

del total de 

la biblioteca

Estàndards 

sala infantil

Diferència 

amb els 

estàndards 

(en negatiu, 

percentatge 

de més sobre 

estàndard)

Abrera L3 12.334 2.138 17,33 628 1.600 -972 61% 151 24% 250 40%

Cervelló L2 9.233 1.485 16,08 949 1.100 -151 14% 92 10% 175 47%

Collbató L1 4.655 780 16,76 783 750 33 -4% 150 19% 100 -50%

Corbera de Llobregat L3 15.017 2.377 15,83 1.253 1.600 -347 22% 194 15% 250 22%

El Papiol L1 4.232 691 16,33 982 750 232 -31% 118 12% 100 -18%

Esparreguera L4 22.358 3.387 15,15 1.992 1.970 22 -1% 226 11% 365 38%

Martorell L4 28.667 4.675 16,31 1.975 1.970 5 0% 334 17% 365 8%

Molins de Rei L4 26.104 4.238 16,24 2.007 1.970 37 -2% 218 11% 365 40%

Olesa de Montserrat L3 24.132 4.043 16,75 817 1.970 -1.153 59% 152 19% 365 58%

Pallejà L3 11.636 1.926 16,55 917 1.600 -683 43% 161 18% 250 36%

St. Andreu de la Barca L3 27.175 4.646 17,10 1.120 1.970 -850 43% 218 19% 365 40%

St. Boi JRB C2 83.755 12.513 14,94 3.357 3.900 -543 14% 328 10% 640 49%

St. Boi MAC P0 83.755 12.513 14,94 500 750 -250 33% 94 19% 175 46%

St. Climent de Llobregat L1 4.193 727 17,34 553 750 -197 26% 68 12% 100 32%

St. Esteve Sesrovires L0 7.771 1.186 15,26 244 1.100 -856 78% 27 11% 175 85%

St. Feliu de Llobregat C1 45.463 6.765 14,88 2.115 2.550 -435 17% 300 14% 445 33%

St. Joan Despí MMP P2 34.130 5.241 15,36 1.535 1.100 435 -40% 232 15% 250 7%

St. Joan Despí MR C1 34.130 5.241 15,36 1.737 2.550 -813 32% 294 17% 445 34%

St. Just Desvern L3 19.379 3.439 17,75 953 1.600 -647 40% 131 14% 250 48%

St. Vicenç dels Horts L4 28.115 4.168 14,82 1.243 1.970 -727 37% 216 17% 365 41%

Sta. Coloma de Cervelló L2 8.273 1.437 17,37 650 1.100 -450 41% 68 10% 175 61%

Torrelles de Llobregat L2 6.126 1.052 17,17 578 1.100 -522 47% 72 12% 175 59%

Vallirana L1 15.438 2.498 16,18 318 1.600 -1.282 80% 105 33% 250 58%

Baix Llobregat Nord 556.071 87.166 16 26% 16% 35%
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12.1.3. Col·lecció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Módul Fons total
Fons total 

infantil

Percentatge 

infantil del 

fons total 

Estàndards
Diferència 

estàndards

PDC 

Hospitalet

Normas 

para 

bibliotecas 

públicas 

región de 

Murcia

Abrera L3 36.493 8.960 24,55% 22,00% 2,55% 35% 30%

Cervelló L2 21.640 5.134 23,72% 25,00% -1,28%

Collbató L1 19.994 4.681 23,41% 25,00% -1,59%

Corbera de Llobregat L3 44.092 11.586 26,28% 22,00% 4,28%

El Papiol L1 17.359 4.317 24,87% 25,00% -0,13%

Esparreguera L4 45.137 12.671 28,07% 20,00% 8,07%

Martorell L4 45.353 11.250 24,81% 20,00% 4,81%

Molins de Rei L4 43.046 8.145 18,92% 20,00% -1,08%

Olesa de Montserrat L3 47.999 8.769 18,27% 22,00% -3,73%

Pallejà L3 38.651 8.602 22,26% 22,00% 0,26%

St. Andreu de la Barca L3 41.979 11.510 27,42% 22,00% 5,42%

St. Boi JRB C2 122.900 17.266 14,05% 20,00% -5,95%

St. Boi MAC P0 32.129 6.448 20,07% 25,00% -4,93%

St. Climent de Llobregat L1 6.842 1.982 28,97% 25,00% 3,97%

St. Esteve Sesrovires L0 15.708 3.747 23,85% 25,00% -1,15%

St. Feliu de Llobregat C1 45.842 11.023 24,05% 20,00% 4,05%

St. Joan Despí MMP P2 34.136 8.883 26,02% 22,00% 4,02%

St. Joan Despí MR C1 57.040 15.028 26,35% 20,00% 6,35%

St. Just Desvern L3 48.726 11.545 23,69% 22,00% 1,69%

St. Vicenç dels Horts L4 47.611 9.849 20,69% 20,00% 0,69%

Sta. Coloma de Cervelló L2 46.958 11.072 23,58% 25,00% -1,42%

Torrelles de Llobregat L2 23.833 5.487 23,02% 25,00% -1,98%

Vallirana L1 17.561 4.683 26,67% 25,00% 1,67%

Zona Baix Llobregat Nord 901.029 202.638 22,49% 1,07%
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12.1.4. Usuaris 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021
Usuaris 

inscrits

Alta nous 

usuaris

Usuaris 

actius al 

préstec

Usuaris 

actius 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica

Usuaris 

actius de Wi-

Fi

Usuaris 

actius de 

eBiblio

Usuaris 

actius a 

qualsevol 

d'aquests 

serveis

Petits Lectors (0-4 anys) 1.025 502 735 11 8 1 593

Infants (5-14 anys) 28.035 2.217 8.772 1.835 877 198 9.333

Joves (15-24 anys) 39.743 670 4.040 1.070 3.442 214 6.735

Adults (25-39 anys) 36.359 1.170 5.079 588 1.199 381 5.773

Adults (40-64 anys) 68.778 1.446 12.876 1.406 1.315 1.275 14.260

Gent Gran (més de 65 anys) 15.786 292 2.903 166 105 243 3.133

Biblioteques 133 4 68 20 18 1 74

Resta 1.260 216 432 41 47 31 312

TOTAL 191.119 6.517 34.905 5.137 7.011 2.344 40.213

2021
Usuaris 

inscrits

Alta nous 

usuaris

Usuaris 

actius al 

préstec

Usuaris 

actius 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica

Usuaris 

actius de Wi-

Fi

Usuaris 

actius de 

eBiblio

Usuaris 

actius a 

qualsevol 

d'aquests 

serveis

Total infantil (0-14) 29.060 2.719 9.507 1.846 885 199 9.926

Percentatge infantil (0-14) 

del total 15,21% 41,72% 27,24% 35,94% 12,62% 8,49% 24,68%

2020
Usuaris 

inscrits

Alta nous 

usuaris

Usuaris 

actius al 

préstec

Usuaris 

actius 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica

Usuaris 

actius de Wi-

Fi

Usuaris 

actius de 

eBiblio

Usuaris 

actius a 

qualsevol 

d'aquests 

serveis

Petits Lectors (0-4 anys) 1.113 262 482 12 13 1 1.480

Infants (5-14 anys) 29.417 1.094 8.195 2.591 1.248 130 10.423

Joves (15-24 anys) 37.289 422 4.141 1.493 3.072 159 6.837

Adults (25-39 anys) 34.770 830 4.853 697 1.024 253 7.037

Adults (40-64 anys) 65.663 916 12.986 1.806 1.356 902 14.593

Gent Gran (més de 65 anys) 14.345 190 3.019 204 114 131 3.329

Biblioteques 128 1 67 19 12 2 189

Resta 1.615 122 414 64 75 19 1.873

TOTAL 184.340 3.837 34.157 6.886 6.914 1.597 45.761

2020
Usuaris 

inscrits

Alta nous 

usuaris

Usuaris 

actius al 

préstec

Usuaris 

actius 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica

Usuaris 

actius de Wi-

Fi

Usuaris 

actius de 

eBiblio

Usuaris 

actius a 

qualsevol 

d'aquests 

serveis

Total infantil (0-14) 30.530 1.356 8.677 2.603 1261 131 11.903

Percentatge infantil (0-14) 

del total 16,56% 35,34% 25,40% 37,80% 18,24% 8,20% 26,01%
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12.1.5. Activitats amb inscripció 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019
Usuaris 

inscrits

Alta nous 

usuaris

Usuaris 

actius al 

préstec

Usuaris 

actius 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica

Usuaris 

actius de Wi-

Fi

Usuaris 

actius de 

eBiblio

Usuaris 

actius a 

qualsevol 

d'aquests 

serveis

Total infantil (0-14) 33.860 4.125 13.455 6.021 3148 202 16.350

Percentatge infantil (0-14) 

del total 16,96% 42,07% 28,77% 38,76% 19,28% 9,56% 26,97%

2019
Usuaris 

inscrits

Alta nous 

usuaris

Usuaris 

actius al 

préstec

Usuaris 

actius 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica

Usuaris 

actius de Wi-

Fi

Usuaris 

actius de 

eBiblio

Usuaris 

actius a 

qualsevol 

d'aquests 

serveis

Petits Lectors (0-4 anys) 1.682 962 1.299 47 29 3 1.256

Infants (5-14 anys) 32.178 3.163 12.156 5.974 3.119 199 15.094

Joves (15-24 anys) 38.720 991 5.335 3.479 6.817 213 10.343

Adults (25-39 anys) 39.006 1.850 7.179 1.641 2.657 377 9.057

Adults (40-64 anys) 70.876 2.188 16.668 3.805 3.305 1.135 20.035

Gent Gran (més de 65 anys) 15.471 445 3.576 437 273 158 4.163

Biblioteques 124 3 65 31 23 0 76

Resta 1.640 203 494 120 109 27 602

TOTAL 199.697 9.805 46.772 15.534 16.332 2.112 60.626

2021

Percentatge 

assistents 

infantils del 

total

2020

Percentatge 

assistents 

infantils del 

total

2019

Percentatge 

assistents 

infantils del 

total

27,18% 26,77% 33,07%

2021 Nombre
Sessions 

presencials

Sessions 

virtuals

Sessions 

TOTAL

Inscrits 

infantils

Inscrits 

adults

Inscrits 

TOTAL

Participants 

infantils

Participants 

adults

Participants 

TOTAL

Assistents 

infantils

Assistents 

adults

Assistents 

TOTAL

Clubs de 64 563 204 767 161 690 851 138 506 644 1.584 4.912 6.496

Cursos TIC 45 52 38 90 2.300 5.635 7.935 2.300 5.497 7.797 222 476 698

Visites 

organitzades 
37 91 36 127 4.071 9.108 13.179 3.979 8.993 12.972 173 391 564

Altres 527 634 112 746 60.237 138.115 198.352 58.903 125.442 184.345 2.585 6.451 9.036

TOTAL 

D'ACTIVITAT
609 1.340 390 1.730 66.769 153.548 220.317 65.320 140.438 205.758 4.564 12.230 16.794

2020 Nombre
Sessions 

presencials

Sessions 

virtuals

Sessions 

TOTAL

Inscrits 

infantils

Inscrits 

adults

Inscrits 

TOTAL

Participants 

infantils

Participants 

adults

Participants 

TOTAL

Assistents 

infantils

Assistents 

adults

Assistents 

TOTAL

Clubs de 48 547 0 547 154 638 792 154 506 660 1.222 3.639 4.861

Visites 

organitzades 
7 7 0 7 462 2.992 3.454 462 2.926 3.388 21 133 154

Cursos TIC 45 78 0 78 3.058 6.952 10.010 3.014 6.578 9.592 227 371 598

Altres 325 464 0 464 33.572 69.652 103.224 32.340 65.736 98.076 1.494 3.965 5.459

TOTAL 

D'ACTIVITAT
377 1.096 0 1.096 37.246 80.234 117.480 35.970 75.746 111.716 2.964 8.108 11.072

2019 Nombre
Sessions 

presencials

Sessions 

virtuals

Sessions 

TOTAL

Inscrits 

infantils

Inscrits 

adults

Inscrits 

TOTAL

Participants 

infantils

Participants 

adults

Participants 

TOTAL

Assistents 

infantils

Assistents 

adults

Assistents 

TOTAL

Clubs de 67 784 0 784 198 770 968 176 616 792 2.179 6.119 8.298

Cursos TIC 113 208 0 208 4.180 21.406 25.586 3.916 20.548 24.464 293 1.181 1.474

Visites 

organitzades 
58 58 0 58 19.756 32.450 52.206 19.756 33.396 53.152 898 1.518 2.416

Altres 811 1.243 0 1.243 140.448 168.454 308.902 137.698 177.936 315.634 6.676 11.511 18.187

TOTAL 

D'ACTIVITAT
982 2.293 0 2.293 164.582 223.080 387.662 161.546 232.496 394.042 10.046 20.329 30.375
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12.1.6. Activitats sense inscripció 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.7. Visites escolars 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Percentatge 

assistents 

infantils del 

total

42,44%

2019

Percentatge 

assistents 

infantils del 

total

37,90%

2020

Percentatge 

assistents 

infantils del 

total

33,14%

2021
Sessions 

presencials

Sessions 

virtuals

Sessions 

TOTAL

Assistents 

infantils

Assistents 

adults

Assistents 

TOTAL

Hores del conte 172 55 227 5.694 3.077 8.771

Altres activitats 219 31 250 1.086 6.120 7.206

TOTAL D'ACTIVITATS 

SENSE INSCRIPCIÓ
391 100 477 6.780 9.197 15.977

2020
Sessions 

presencials

Sessions 

virtuals

Sessions 

TOTAL

Assistents 

infantils

Assistents 

adults

Assistents 

TOTAL

Hores del conte 155 0 155 5.824 2.457 8.281

Altres activitats 344 0 344 2.534 14.402 16.936

TOTAL D'ACTIVITATS 

SENSE INSCRIPCIÓ
499 100 499 8.358 16.859 25.217

2019
Sessions 

presencials

Sessions 

virtuals

Sessions 

TOTAL

Assistents 

infantils

Assistents 

adults

Assistents 

TOTAL

Hores del conte 266 0 266 6.231 4.632 10.863

Altres activitats 832 0 832 4.759 13.376 18.135

TOTAL D'ACTIVITATS 

SENSE INSCRIPCIÓ
1.098 100 1.098 10.990 18.008 28.998

2021 Visites
Nombre 

d'escolars

Visites escolars d'Educació 

Infantil
147 2.815

Visites escolars de Primària 285 5.978

Visites escolars d'ESO 104 2.366

Visites de Batxillerat i FP 15 286

Visites escolars Altres 53 789

TOTAL VISITES ESCOLARS 604 12.234

2020 Visites
Nombre 

d'escolars

Visites escolars d'Educació 

Infantil
36 768

Visites escolars de Primària 175 4.077

Visites escolars d'ESO 53 1.292

Visites de Batxillerat i FP 15 474

Visites escolars Altres 27 376

TOTAL VISITES ESCOLARS 306 6.987

2019 Visites
Nombre 

d'escolars

Visites escolars d'Educació 

Infantil
181 4.142

Visites escolars de Primària 350 9.201

Visites escolars d'ESO 101 2.540

Visites de Batxillerat i FP 23 776

Visites escolars Altres 66 1.721

TOTAL VISITES ESCOLARS 721 18.380
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12.1.8. Internet i ofimàtica 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

Ús 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica 

infantils

Percentatge 

del total

6.944 30,08%

2019

Ús 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica 

infantils

Percentatge 

del total

35.806 38,86%

2020

Ús 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica 

infantils

Percentatge 

del total

9.910 36,65%

2021

Ús 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica

Usuaris 

actius 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica

Usuaris 

connectats 

Internet i/o 

ofimàtica

Petits Lectors (0-4 anys) 23 11 13

Infants (5-14 anys) 6.921 1.835 1.913

Joves (15-24 anys) 2.576 1.070 1.132

Adults (25-39 anys) 1.942 588 701

Adults (40-64 anys) 8.642 1.406 1.660

Gent Gran (més de 65 

anys)
2.669 166 209

Biblioteques 84 20 21

Resta 228 41 44

TOTAL 23.085 5.137 5.693

2020

Ús 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica

Usuaris 

actius 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica

Usuaris 

connectats 

Internet i/o 

ofimàtica

Petits Lectors (0-4 anys) 41 12 12

Infants (5-14 anys) 9.869 2.591 2.680

Joves (15-24 anys) 4.003 1.493 1.565

Adults (25-39 anys) 2.757 697 808

Adults (40-64 anys) 7.293 1.806 2.032

Gent Gran (més de 65 

anys)
2.626 204 243

Biblioteques 222 19 20

Resta 226 64 68

TOTAL 27.037 6.886 7.428

2019

Ús 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica

Usuaris 

actius 

d'Internet 

i/o 

ofimàtica

Usuaris 

connectats 

Internet i/o 

ofimàtica

Petits Lectors (0-4 anys) 157 47 48

Infants (5-14 anys) 35.649 5.974 6.268

Joves (15-24 anys) 14.050 3.479 3.678

Adults (25-39 anys) 10.053 1.641 1.944

Adults (40-64 anys) 25.322 3.805 4.480

Gent Gran (més de 65 

anys)
5.740 437 551

Biblioteques 24 31 34

Resta 1.139 120 142

TOTAL 92.134 15.534 17.145
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12.1.9. Servei de Wifi 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

Ús de Wi-Fi 

infantils (0-

14)

Percentatge 

del total

5.883 10,58%

2021

Ús de Wi-Fi 

infantils (0-

14)

Percentatge 

del total

4.150 6,49%

2019

Ús de Wi-Fi 

infantils (0-

14)

Percentatge 

del total

17.942 13,07%

2021 Ús de Wi-Fi

Usuaris 

actius de Wi-

Fi

Usuaris 

connectats 

Wi-Fi

Petits Lectors (0-4 

anys)
41 8 8

Infants (5-14 anys) 4.109 877 1.401

Joves (15-24 anys) 21.617 3.442 8.256

Adults (25-39 anys) 8.117 1.199 3.479

Adults (40-64 anys) 11.315 1.315 4.133

Gent Gran (més de 65 

anys)
1.411 105 468

Biblioteques 143 18 76

Resta 1.128 47 219

Guest 16.100 ND ND

TOTAL 63.981 7.011 18.040

2020 Ús de Wi-Fi

Usuaris 

actius de Wi-

Fi

Usuaris 

connectats 

Wi-Fi

Petits Lectors (0-4 

anys)
8 13 9

Infants (5-14 anys) 5.875 1.248 1.273

Joves (15-24 anys) 20.605 3.072 3.300

Adults (25-39 anys) 7.055 1.024 1.155

Adults (40-64 anys) 9.447 1.356 1.439

Gent Gran (més de 65 

anys)
826 114 123

Biblioteques 738 12 11

Resta 286 75 72

Guest 10.750 ND ND

TOTAL 55.590 6.914 7.382

2019 Ús de Wi-Fi

Usuaris 

actius de Wi-

Fi

Usuaris 

connectats 

Wi-Fi

Petits Lectors (0-4 

anys)
99 29 33

Infants (5-14 anys) 17.843 3.119 3.303

Joves (15-24 anys) 51.439 6.817 9.359

Adults (25-39 anys) 17.720 2.657 7.669

Adults (40-64 anys) 23.816 3.305 16.353

Gent Gran (més de 65 

anys)
2.139 273 12.320

Biblioteques 1 23 3.293

Resta 1.456 109 17.260

Guest 22.809 ND ND

TOTAL 137.322 16.332 69.590
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