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INTRODUCCIÓ

la biblioteca
dels somnis

Quan era petita no m’agradava llegir. No vaig 
descobrir la lectura fins als tretze anys i ara és el 
moment de saber per què. Suposo que el neguit i 
l’interiorisme m’ha portat fins aquí. La biblioteca 
escolar està mal dotada en tots els aspectes, la 
falta d’un pressupost propi i constant li impre-
deix posseïr una infraestructura adequada, uns 
fons documentals suficients i un bibliotecari al 
devant que organitzi i coordini els medis que po-
seeix la biblioteca. Aquest fet ens fa adonar que 
aquests espais no estan ben dissenyats per un ús 
bibliotecari. 

Després d’una primera investigació sobre el pa-
norama actual de les biblioteques escolars he 
pogut comprendre les carences de l’espai i del 
seu funcionament. Amb aquest projecte es vol 
donar la volta a les biblioteques escolars i veure-
les sota una altra llum. En quant el nou enfoc 
que se li vol donar, hem dagafar el projecte com 
una clara intensió de respondre una nova realitat 
d’un concepte tan quotidià com és el somni que 
ens genera la lectura. D’altra banda, els usuaris  
serán els principals partíceps per crear la biblio-
teca dels somnis. 

Tal i com deia Noriega1 “Es el edificio el que ha 
de plegarse a la función educativa y no ésta la que 
ha de plegarse al edificio”. Per aquest motiu serà 
l’espai que s’adapti a la biblioteca model proposa-
da, en aques cas, se situarà en un emplaçament en 
concret per tal de veure’n el seu desenvolupament 
formal de manera exhaustiva.

Aquest projecte final es defineix en crear una bi-
blioteca escolar model, per tal de promoure la cul-
tura i la lectura d’una manera fresca i lúdica, tenint 
com a màxima l’usuari i l’aplicació de les tecnolo-
gies emergents, així com un horari d’obertura més 
ampli. 

Val a dir que,  el món arquitectònic ha mostrat des-
acord amb diversos professionals bibliotecaris que 
han portat a l’extrem unes demandes orientades a la 
funcionalitat més estricta i amb un rebuig al treball 
del dissenyador. Per tant, de la mateixa manera que 
un interiorista pot dissenyar l’interior d’un habitat-
ge que no hi habitarà, també pot dissenyar una bi-
blioteca sense ser-ne usuari.

1Noriega Alvarez, Juan. Bases para el planeamiento de la biblioteca escolar, como centro de proyección cultural. Vida Escolar. Madrid, 1969.



SITUACIÓ ACTUAL

Les biblioteques escolars no responen als requisits 
que estableixen els organismes internacionals. Se-
gons un estudi, careixen de fons, espai, tecnologia, 
pressupost i personal a plena dedicació que permeti 
una obertura més àmplia que la de l’horari escolar. A 
més, la meitat dels alumnes no la visiten mai.

La consellera d’Ensenyament Irene Rigau, va afir-
mar que un dels seus interessos principals és mi-
llorar la competència lectora dels alumnes catalans. 
També subratlla que la lectura és la porta del co-
neixement i, per tant, és bàsica per assolir l’èxit es-
colar. Aquest fet ens fa adonar que aquests espais 
no estan ben dissenyats per un ús bibliotecari. Per 
tant, hem d’aconseguir crear un interès als alumnes 
per la cultura, convidar-los a entrar a la biblioteca i 
interessar-los més pels llibres.

Segons l’article 113 de la Llei Orgànica d’Educació 
(LOE) afirma que “els centres públics dispondràn 
d’una biblioteca escolar on la seva dotació de re-
cursos es farà de manera progressiva per les Ad-
ministracions educatives corresponents”. El punt 
2 segueix amb “Les bibliotèques contribuiràn a fo-
mentar la lectura i a que l’alumne/a accedeixi a la 
informació per a l’apranentatge de les altres àrees 
i matèries [...] ” Tot i la dedicació d’un article so-
bre les bibliotèques escolars, a la realitat es respòn 
d’una altra manera.

Un estudi entre 16.000 alumnes, 400 escoles i 
3.800 prefessors realitzat a totes les comunitats per 
la Fundació Germán Sánchez Ruipérez i l’institut 
d’Avaluació i Assesorament  Educatiu Idea, deter-

mina que les bibliotèques escolars són entre les 
pitjors d’Europa.
Aquest estudi es basa en els indicadors que esta-
bleix la Federació Internacional de Bibliotèques 
(IFLA) i la Unesco. Seguint aquests indicadors, 
veiem que les bibliotèques escolars no estàn ben 
dotades ni és molt elevat l’ús que se’n fa ja que els 
professors i alumnes en prou feines hi van. Només 
el 28% de les bibliotèques escolars compten amb 
més de 10 documents per alumne/a entre llibres, 
revistes, diaris, enciclopèdies i CD’s.

La majoria no tenen fons mínims per la consulta 
i coneixement ecadèmics. Les recomanacions in-
ternacionals indiquen que més del 60% dels fons 
han de ser d’aquest tipus, no només llibres de li-
teratura o contes. En el 67% d’aquestes no s’hi 
poden llegir revistes perquè no n’hi ha. Aquestes 
grans deficiències són presents avui en dia a les 
bibliotèques escolars ja que no es disposa d’un 
pressupost específic per renovar els libres. Segons 
la IFLA, com a regla general, el pressupost de la 
biblioteca escolar per a material ha de ser com a 
mínim del 5% de la quantitat destinada a cada 
estudiant dins del sistema escolar, excloent tots 
els salaris, costos d’educació especial, transport i 
fons per a millores clau.

El fet de no disposar d’un pressupost específic 
per nutrir les bibliotèques, fa que els responsa-
bles que se’n cuiden que, en la majoria de casos, 
són mestres, no dediquen més d’una hora al dia 
en realitzar aquesta tasca. Per tant, no hi ha un 
personal especialitzat.

la crua realitat
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Aquest fet passa entre el 80-90% dels casos. Aquests 
horaris no contribueixen a fomentar l’ús de la biblio-
teca. La meitat o més de la meitat dels alumnes i 
mestres, no utilitzen la biblioteca durant l’esbarjo,  
ni en hores del servei de menjador, ni en horari ex-
traescolar. De fet, tampoc la podrien utilitzar, ja que 
en la majoria de casos es trobarien amb les portes 
tencades.  La taula d’acontinuació ens mostra les 
hores d’obertura de les biblioteques escolars a Es-
apanya.  

A més, les bibliotèques escolars compleixen la nor-
mativa en quant a metres, però no disposen de zones 
diferenciades que permetin fer classes, lectures in-
formals, hores d’estudi, etc. La ubicació no és dolen-
ta, ja que les bibliotèques solen tenir un fàcil accés 
dins l’edifici , però no des de l’exterior, fet que difi-
culta l’horari d’obertura fora de classe.

La incorporació de les noves tecnologes tampoc ha 
arribat a les sales de lectura de les escoles espanyo-
les i, és uns de les reivindicacions primordials en els 
alumnes enquestats. En primer lloc, un 75,7% de-
manen connexions a internet, però només un 8,5% 
de les bibliotèques ha introduït les TIC. D’altra ban-
da, l’abril de l’any 2009, José Luís Rodriguez Zapa-
tero va anunciar un pla estatal per a la digitalitza-
ció de les aules. Molts docents estan a favor de l’ús 
d’ordinadors portàtils a l’aula, ja que suposen una 

eina pedagògica. D’altra banda, s’ha observat que 
els alumnes treballen d’una manera més motivada. 
Per això, a causa de l’auge tecnològica, cada dia 
tenen més importància altres tipus de materials 
visuals, audiovisuals i sonors, que són imprescin-
dibles en una biblioteca davant una societat cada 
vegada més acostumada a la imatge. Així doncs, 
aquests elements tecnològics es tindràn en comp-
te per promoure que els nens facin un bon ús de 
les tecnologies.

Per acabar, fent referència a l’arquitecte anglès 
Harry Faulkner-Brown, constructor de bibliote-
ques i membre influent de l’IFLA, va definir deu 
grans qualitats que haurien de tenir tots els edifi-
cis de biblioteques i que el món bibliotecari co-
neix pels “deu manaments de Faulkner-Brown”. 
Segons el decàleg, la biblioteca ha de ser un em-
plaçament: flexible, compacte, accessible, suscep-
tible d’ampliació, variat, organitzat, comfortable, 
constant, indicatiu i segur. Per tant, entre d’altres, 
un dels temes més importants per aquest projecte 
és que els alumnes forjin la passió amb els llibres 
i els provoqui interès i ganes de passar una estona 
a la biblioteca, sense deixar de posar en pràctica 
els “deu manaments de Faulkner-Brown”. I és que 
la capacitat d’interessar s’ha d’habilitar, entrenar 
i, sobretot, facilitar.

...

SITUACIÓ ACTUAL

Escola Orlandai
Barcelona



PROJECTE

inspiració
L’usuari ha estat el factor principal a tenir en compte en el desenvolupament del disseny. Més ben dit, 
ha estat qui ens ha proporcionat els quatre pilars del projecte. Després de fer un estudi sobre el com-
portament dels nens que es podria donar dins la nova biblioteca, se’ls va demanar com s’imaginaven la 
biblioteca dels seus somnis. Aquesta pregunta va ser la clau del disseny. Aquesta pregunta amaga totes 
les solucions al projecte. Aquesta pregunta era necessària. Aquesta pregunta ens ha ajudat a involucrar 
de manera indirecte l’usuari com a dissenyador i com a partícep del projecte. I tu, com t’imagines la bi-
blioteca dels teus somnis?



També trobem altres usuaris els quals utilitzen un tipus de llibre més per ampliar els coneixements, que 
no pas per imaginar. Aquest tipus d’usuari normalment necessita un lloc per seure i una superfície on 
desenvolupar tasques escolars, com fer els deures, per exemple.

D’altra banda, moltes vegades es pot donar el cas que un especialista faci una lectura informal, de 
manera que els nens es col·loquen en rotllana al voltant de qui explica la història.

D’altra banda, estudiar el comportament dels usurais ens pot orientar alhora de plantejar la distribució del 
projecte. S’ha realitzat un estudi profund del comportament dels nens a la zona infantil de les biblioteques 
públiques de diferents àrees de barcelona i rodalies. 

Partint d’aquest estudi, podem extreure que, per una banda, automàticament quan els nens arriben a la 
bibloteca agafen el llibre que més els crida l’etenció i s’asseuen o s’estiren al terra per llegir-lo:

D’altres l’agafen i s’asseuen a la cadira per llegir-lo amb més tranquil·litat:

Tot i així, moltes vegades llegir es converteix en un fet social. Molts usuaris de la zona infantil compartei-
xen l’acte de llegir per fer-lo més agradable i divertit.

PROJECTE



els quatre pilars
del projecte

Com ja hem vist a l’apartat de situació actual hem vist que l’essècia de la biblioteca s’està perdent. A 
partir de l’abstracció dels dibuixos de la biblioteca dels somnis dels futurs usuaris, s’han escollit quatre 
elements, els més esmentats i/o dibuixats, per tal de començar a projectar. Aquest pas ha estat essencial 
en el disseny de la biblioteca. No ens hem d’aferrar a les expressions com a tal, sinó intentar llegir-les.

El significat simbòlic de l’escala és el desenvolupament i creixement espiritual, el per-
feccionament gradual de la saviesa i s’interpreta com a instrument per a arribar al cel.

El fet d’anomenar un sofà vermell s’intueix que els usuaris necessiten el seu espai per 
llegir, que sigui còmode, agradable i tranquil.

Les noves tecnologies cada vegada són més presents al nostre día a día. Les tecnologies 
d’avui en dia són molt intuïtives i, per tant, de fàcil utilitat per a qualsevol públic.

La il·luminació sempre és un tret important en qualsevol projecte. El fet de demanar 
làmpades que penjen del sostre, ens dónen pistes de com tractar la il·luminació a la nova 
biblioteca.

Escala

Un Espai propi i tranqUil

novEs tEcnologiEs

gEnEració d’Un clima

PROJECTE

56% - Escala que es mogui 

Resultat aproximat de la biblioteca dels somnis

16% - Sofà vermell amb coixins

20% - Ordinadors amb wi-fi

8% - Làmpades penjades del sostre



Ja he vist que actualment, parlar de la biblioteca només amb llibres és un concepte obsolet. 
D’altra banda, s’ha optat per la introducció de les tablets, de manera que es poden connectar 
a través wi-fi per tal de cercar informació i, d’altra banda, es poden descarregar aplicacions 
relacionades amb la lectura i l’apranentatge. De manera que la biblioteca deixa de ser un 
espai oblidat i es converteix en una eina que s’aproxima més a la realitat. Tot i així, els or-
dinadors s’han suprimit ja que a l’escola ja hi ha una aula d’informàtica.

ambient general
Una vegada ja definits els quatre pilars del projecte i després de diverses propostes (que es poden veure a 
l’annex), l’ambient general de la biblioteca es caracteritza per ser fresc, dinàmic i, sobretot tranquil. Tot i 
així, hem volgut portar el moment de llegir més enllà del què el coneixem i convertir-lo en una experièn-
cia. De manera que s’ha dissenyat un espai on es tracti a tothom per igual, on es respira una essència i on 
el contingut de la biblioteca el dónen el llibres. D’altra banda, al tractar-se sempre d’espais molt reduïts, 
s’ha volgut intensificar la multifuncionalitat de les diferents zones.

PROJECTE

novEs tEcnologiEs

L’escala obra una perspectiva diferent. Si utilitzem l’escala com a element principal en 
conformar l’espai, els esglaons ens dupliquen els seients. D’altra banda, la disposició 
d’auditori que es forma ens permet veure projeccions o realitzar conferències. Les lli-
breries es conformen a partir de la comoditat que tenen les diferents franges d’edats per 
agafar els llibres. La rigidesa i solidesa de l’element llibreria permet una fàcil recerca de 
llibres ja que s’estableix un ordre visual en l’espai.

Escala



El món dels contes és molr divers. Hi ha mil maneres d’explicar una historieta. El fet de disposar d’un 
element tant important com l’escala i d’utilitzar l’espai de manera multifuncional, ens permet realitzar 
projeccions: ja sigui perquè vé un convidat o bé la bibliotecaria o la mestra s’animen a explicar-lo de 
manera diferent.

conta contes

L’obertura extraescolar ens obliga a disposar d’una zona pels pares amb revistes i llibres 
dirigits a ells i una zona on deixar les peces de roba, sobretot a l’hivern. A part de disposar 
d’un espai per a la bibliotecària, es vol aprofitar la multifuncionalitat de l’espai per generar 
un moble on guardar els pufs i alhora presentar les novetats, de manera que la paret del 
fons, tot i no semblar tractada,  ens serveix com a pantalla de projecció. El puf permet a 
l’usuari tenir el seu espai,de manera que el color vermell es trasllada a la paret de manera 
que marca una direcció cap a les novetats i els dibuixos o escrits dels propis usuaris que hi 
ha penjats a la paret de suro pintada de vermell.

Un Espai propi

PROJECTE



PROJECTE

l’experiència

La il·luminació es vol portar més cap al punt de lectura, de manera que la il·luminació 
tècnica quedi en segon pla. Així doncs, es va optar per generar un sistema de préstec de 
llumetes on l’usuari ha de realitzar tot un circuit abans d’asseure’s i llegir el seu conte.

gEnEració d’Un clima


