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REPENSEM LA BIBLIOTECA
#HackTheSchool

Dades generals del centre

a8040138@xtec.cat

@ISedeta

www.facebook.com/ilasedeta

http://agora.xtec.cat/ieslasedeta Carrer Indústria 67-73 - 08025 Barcelona
Telèfon: 934589901 / 934589902

L’institut La Sedeta és un centre educatiu
de titularitat pública que acull a uns quatre-
cents alumnes en dues línies d’ESO i dues
de   Batxillerat.  Està  ubicat  al  districte  de
Gràcia, a la ciutat de Barcelona, i  envoltat
d’una  interessant  oferta  d’equipaments
culturals i socials.

Si fem una ullada al passat, veurem que el
procés  conjunt  de  reflexió  i  acció  que
presentarem en aquest document-memòria
per repensar la nostra biblioteca no és aliè
al  nostre  centre  donat  que  l'institut,  i
també  l'escola  i  el  centre  cívic  que  ens
acompanyen i amb els que compartim nom
i ubicació van sorgir de la voluntat ciutadana, a través d’una campanya popular sostinguda, de no
renunciar als equipaments públics als terrenys i edificis de l'antiga fàbrica tèxtil.

Repensem la biblioteca: fent de la necessitat virtut

L’edifici de l’institut La Sedeta és, com hem esmentat abans, una antiga fàbrica tèxtil edificada l’any
1899. Es tracta d’un edifici emblemàtic, però amb unes instal·lacions que no sempre han respost a
les necessitats educatives del centre i que amb el pas del temps, i l’evolució de les noves necessites
metodològiques del centre, han fet necessària i urgent l’actualització d’alguns dels espais del centre.
Concretament, la necessitat de replantejar-nos la remodelació de l’espai físic i els usos de l’actual
biblioteca  del  centre  ha  estat  present  en  molts  moments  en  els  darrers  cursos  i  el  projecte
#HackTheSchool ha estat el detonant que ens ha permès finalment passar de la reflexió a l’acció.

L’espai que ocupa la biblioteca és un espai pensat fa molts anys, basat en un model ja superat de
biblioteca escolar, basada en un fons amb molts volums tancats en vitrines i que no es corresponen
amb les necessitats actuals, i amb moltes taules per al treball individual. Actualment al barri hi ha
bones biblioteques públiques, i per tant, calia repensar el model de biblioteca de l’institut.
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Il·lustració 1: Institut La Sedeta
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El  projecte  que  presentem  no  s’ha  limitat  únicament  ni  principalment  a  analitzar  i  proposar
reformes  als  espais  físics  sinó,  que  fent  de  la  necessitat  virtut  ha intentat  anar  més  enllà  per,
aprofitant l’energia del debat, debatre propostes sobre usos de la biblioteca, foment de la lectura i
metodologies d’aprenentatge, que en alguns casos superaven les pròpies parets, presents i futures,
de la biblioteca.

Al  llarg d’aquestes setmanes, la participació dels  diferents sectors de la comunitat educativa de
l’institut: alumnes, famílies i  professorat amb la col·laboració del Joan Serrat (arquitecte) i  de la
Meritxell Carles (dissenyadora) han permès construir un primer esborrany del projecte de biblioteca
que l’Institut La Sedeta necessita.

La biblioteca del centre ha de ser un espai multifuncional que sigui al mateix temps sala de lectura i
consulta de llibres i sala d’estudi individual. Ha de poder allotjar xerrades per a famílies, reunions de
delegats i delegades de curs o ser el lloc ideal per realitzar tallers de, per exemple, tècniques per fer
una  bona  recerca  científica.  Ha  de  fer  de  laboratori  d’idees  per  acullir  grups  (d’alumnes,  de
professors i també d’alumnes i professors) que, de forma dirigida o voluntària, volguin elaborar una
idea o un projecte conjunt en un ambient propici a la creació tranquil·la i assossegada. Ha de posar
a l’abast de tothom el coneixement i les eines necessàries per accedir-hi que permeti tots aquests
usos i  per  tant  ha de disposar  de,  evidentment,  llibres  de  consulta,  però també revistes  i  llocs
pensats per a la utilització de dispositius mòbils com els portàtils que actualment té l’alumnat de
l’ESO del centre.

En definitiva, tal i com ens va mostrar Glòria Durban en l’activitat organitzada el dia 25 d’abril i vam
perfilar  per  reflexionar  conjuntament,  ens  cal  una  biblioteca que  sigui  un entorn al  servei  dels
aprenentatges, socialitzador de la lectura, obert a la comunitat, que permeti, aculli i fomenti la co-
creació i que sigui un referent cultural del centre.

Tot això suposarà revisar el fons de la biblioteca perquè hi hagi menys volums i ben seleccionats
(sobretot llibres de consulta i revistes), condicionar un espai multimèdia, i fer de la biblioteca un
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Il·lustració 2: Biblioteca actual
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lloc més amigable: millorant la sonoritat, aprofitant millor la llum que té, amb un disseny d’interiors
adient i afegint espais per al treball en grup sense deixar de ser un espai polivalent que, donades les
mancances d’espais de l’institut, permeti altres usos com ara el treball en petit grup en horari lectiu.

En el moment de redactar aquesta memòria encara no tenim el nostre projecte de reforma física
totalment  definit  a  l’espera  de  concretar  el  mobiliari  i  la  seva  disposició  a  l’espai  actual  de  la
biblioteca, tot i que fa uns dies un grup d’alumnes de 1r i 3r d’ESO van estar treballant per elaborar
una  maqueta  que  donés  resposta  a  tots  els  requeriments  esmentats  amb  anterioritat  i  que
configuraran la futura biblioteca de l’Institut La Sedeta.

Il·lustració  3:  Plànols  elaborats  per
l'alumnat

Il·lustració  4: Alumnes dissenyant una
solució per a la biblioteca

Il·lustració  5:  Prototip  elaborat  per
l'alumnat

Repensem què en fem de la biblioteca per repensar què fem a la biblioteca

El procés de concreció del nou projecte de biblioteca per a l’Institut La Sedeta ha estat fruit d’una
reflexió conjunta prèvia d’alumnes, famílies i representats del professorat i de l’equip directiu del
centre dirigit per l’equip impulsor. 

Aquest procés es va iniciar amb una diagnosi de la percepció que l’alumnat del centre tenia de la
biblioteca com a espai i dels seus usos, actuals i desitjats. Ja des del primer moment es va intentar
que el procés fos el més extens possible i que involucrés al major nombre possible de persones i per
això aquesta diagnosi es va realitzar amb una enquesta dissenyada pel grup d’alumnes de 4t de la
matèria optativa d’informàtica. Aquests alumnes també es van ocupar de la tasca de difondre per les
classes, que ja havien estat informades prèviament pels seus tutors del projecte, el qüestionari de
diagnosi  i  assessorar  els  seus  companys  i  companyes  en  les  seves  respostes.  La  lectura  de  les
respostes de l’alumnat, agrupades en forma de núvols de paraules mostraven molt clarament la visió
de la biblioteca actual i el somni desitjat per al nou projecte.

Una altra conclusió a partir de la lectura de les respostes al qüestionari de diagnosi de l’alumnat era
que també entre l’alumnat era patent la necessitat de que la biblioteca no fos únicament un espai
reservat als llibres i a la lectura sinó que fos també un lloc de trobada i de treball col·laboratiu.

Un altre grup d’alumnes del centre, en aquest cas una vintena d’alumnes de la matèria optativa de
disseny de 1r d’ESO i de la matèria de tecnologia de 3r d’ESO barrejats formant grups amb alumnes
de  diferents  edats,  van  elaborar  els  primers  plànols  i  maquetes  de  la  reforma  de  l’espai  de  la
biblioteca amb les condicions de contorn elaborades al si del grup impulsor a partir de la reflexió
conjunta prèvia.
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En tot aquest procés de creació d’un nou projecte per a la biblioteca va tenir un paper molt rellevant
la reunió oberta a famílies, professorat i alumnes del dia 25 d’abril en què, després de la xerrada de la
Glòria  Durban,  experta  en  biblioteques  escolars,  es  va  obrir  un  espai  perquè  entre  tots  els
participants es debatés les necessitats físiques i pedagògiques de la biblioteca. Aquesta activitat de
co-creació conjunta entre fonamentalment famílies i professorat del centre va permetre connectar
els requeriments físics de l’espai i del seu equipament amb els possibles usos als que havia de donar
resposta la nova biblioteca convertint el que podia haver estat només una operació cosmètica en un
impuls a la reflexió metodològica i pedagògica al centre. 

Il·lustració  8:  Mural  amb  els  desitjos  per  a  la  biblioteca
futura
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Il·lustració  6: Núvol de paraules associades per l'alumnat
del centre a la biblioteca actual

Il·lustració  7: Núvol de paraules associades per  l’alumnat
del centre a la seva biblioteca desitjada
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 Aquest procés de reflexió i de somni conjunt va quedar reflectit en un mural protagonitzat pels cinc
àmbits de desenvolupament pedagògic de la biblioteca:

• La  biblioteca  com  a  entorn  al  servei  dels  aprenentatges. D'aquest  eix  van  sorgir
propostes  encaminades  a  la  utilització  de  la  biblioteca  per  a  la  realització  d'activitats
dirigides  i  no  dirigides  en  petits  grups  d'alumnes  i  la  celebració  de  tallers  formatius,
conferències  i  debats  dirigits  a  alumnes,  famílies  o  al  mateix  professorat.  També  es  va
proposar que l'espai  fos el  lloc de reunió dels  clubs de lectura.  Es qualsevol cas,  caldria
establir un sistema de reserva que configurés finestres temporals per als diferents usos i els
diferents subjectes.

• La biblioteca com a entorn socialitzador de la lectura. La dinamització de la lectura des
de la biblioteca o mediateca requereix la reforma de l'entrada i l'espai de la biblioteca fent-ho
més atractiu i també del mobiliari actual de la biblioteca, reduint la seva extensió (i també la
de  la  quantitat  dels  llibres  que  allotja)  i  la  seva  tipologia:  menys  prestatgeries  i  més
expositors, però també aprofitar la connexió a les biblioteques de barri i a les escolars de
l'entorn del  centre per a la  promoció de la  lectura.  En aquest  sentit  la  biblioteca també
hauria de promoure estratègies com el book-crossing i els clubs de lectura i ser un punt de
referència de l'activitat de lectura al centre. Paral·lelament caldrà posar de nou en marxa el
servei de préstec de llibres i estudiar la possibilitat de contractar a través de l'AFA algú que se
n'encarregui, almenys inicialment de gestionar aquest servei.

• La  biblioteca  com  a  entorn  obert  a  la  comunitat.  Dins  d'aquest  àmbit  es  van  fer
propostes d'ampliació de l'horari d'obertura de la biblioteca al migdia i a la tarda i la seva
utilització també per l'AFA del centre. També es va parlar de l'expansió de la biblioteca més
enllà de les seves parets utilitzant els mitjans de comunicació digital (Twitter, Facebook..) i
de  la  necessitat  que  fos  també  un  lloc  que  recollís  i  fes  de  caixa  de  ressonància  de  la
informació del que passa al barri. 

• La biblioteca com a entorn per a la co-creació. Per fer servir la biblioteca com un espai
amable que afavorís els processos creatius de reflexió i acció conjunta, es va concloure que
era  del  tot  necessari  la  utilització  d'un mobiliari  i  un  equipament  flexible  que  permetés
diferents tipus d'agrupament dels usuaris i que en un moment determinat possibilités fins i
tot  la  configuració  d'un  espai  diàfan.  En  aquest  sentit  van  sorgir  propostes  de  tarimes
artificials que amaguessin armaris amb rodes on recollir  part  o la totalitat  dels materials
(llibres i revistes), utilització de mobiliari plegable i diferents expositors, no necessàriament
inclosos tots a l'espai físic de la biblioteca.

• La biblioteca com a referent cultural del centre. Aquest cinquè eix prefigura la biblioteca
com a punt de referència en la promoció de la cultura al centre a partir de la unió de moltes
de les estratègies apuntades als altres eixos. Ha de ser per tant un lloc d'on sorgeixen idees
però també de promoció de propostes culturals que hagin nascut en d'altres llocs del propi
institut o del seu entorn.

Repensem (entre tothom) la biblioteca: un projecte compartit

El projecte “Repensem la biblioteca” ha tingut des del seu naixement també entre els seus objectius
aprofitar  la  reflexió  sobre  els  usos  de  la  biblioteca  per  fer  “comunitat  educativa”,  implicant  a
professorat,  alumnat i  famílies en un objectiu comú. Aquest objectiu ens ha fet  apostar per un
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model  en  el  que  les  diferents  activitats  programades  des  del  grup  impulsor,  en  el  que  estaven
representats famílies, alumnat i membres del professorat i de l'equip directiu del centre, no fossin
protagonitzades per un mateix nucli de persones. En aquest sentit, a més de les activitats dirigides a
tot  l'alumnat  o totes  les  famílies,  també hi  ha hagut  activitats  en les  que han intervingut  més
directament grups d'alumnes diferents.

La taula següent recull les diferents activitats i qui les ha protagonitzat:

Activitat Breu descripció Protagonistes
Coordinació i dinamització
de tot el projecte

Grup  impulsor  integrat  per  famílies,
professorat, alumnes i l'equip directiu
del  centre,  a  més  de  l'arquitecte  i  la
dissenyadora  proposats  per  la
Fundació Jaume Bofill

Claustre Presentació del projecte al professorat. Tot el professorat.

Tutoria Presentació del projecte a l'alumnat del centre pels
seus tutors i tutores.

Equip de tutors i tutores.
Tot l'alumnat.
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Documentació gràfica Gravació d'alguns moments de les activitats Grup d'alumnes de 1r de Batxillerat

Diagnosi inicial Configuració, aplicació i buidatge d'un qüestionari
de diagnosi sobre la situació actual de la biblioteca i
els desitjos de canvi.

Alumnes  de  la  matèria  optativa
d'informàtica  (4t  ESO)  en  la
configuració,  difusió  i  aplicació  del
qüestionari.
Tot l'alumnat com a participants en la
diagnosi.

Pluja de idees Aportació  de  propostes  per  al  disseny  de  la  nova
biblioteca  en  diferents  camps:  distribució  de
l'espai, materials, mobiliari, il·luminació i usos. Les
propostes  audiovisuals  dels  grups  d'alumnes  es
guardaven a la plataforma soundcloud.

Equip de tutors i tutores.
Tot l'alumnat com a participants en la
diagnosi.

Visita  a  l'institut  Moisès
Broggi

Visita a l'Institut Moisès  Broggi  per  visualitzar  els
efectes d'un procés de canvi en els espais físics d'un
centre educatiu.

Una  comissió  del  grup  impulsor
(director,  alumna  de  4t  d'ESO  i
dissenyadora)

Xerrada-col·loqui Xerrada  i  posterior  dinàmica  participativa  dirigida
per l'experta en biblioteques escolars Glòria Durban
en  que  es  van  analitzar  usos  i  implicacions
pedagògiques dels canvis necessaris a la biblioteca
del centre.

Professorat
Famílies

Mural dels somnis Construcció i muntatge final del mural dels somnis
fet a partir de les aportacions de la xerrada-col·loqui

Alumnes de Tecnologia de 1r d'ESO.

Plànols i prototip Disseny dels plànols i el  prototip de les solucions
per a la biblioteca

Alumnes  de  1r  i  3r  d'ESO  de  les
matèries  de   Disseny  i  Tecnologia
respectivament.

El projecte encara no ha entrat en la seva fase d'execució. Un cop seleccionat el projecte definitiu
pel claustre i  el  grup impulsor caldrà continuar amb la dinàmica participativa engegada des del
primer moment per portar-ho a terme i confirmar la col·laboració d'algunes persones que ja han
mostrat la seva predisposició a participar, per exemple, en el moment de la selecció dels llibres i
materials que s'han de conservar entre els que ara disposa la biblioteca.

També serà important la col·laboració de l'AFA per assumir part dels costos que implicarà el procés
de reforma i d'equipament de l'espai.

Repensem la biblioteca i més enllà

El projecte «Repensem la Biblioteca» no ha entrat encara en la seva fase d'execució i no està previst
que, donades les característiques del projecte, hi hagi una data prevista de finalització. Seria així si
l'objectiu fos únicament la reforma física de l'espai actual de la biblioteca però no quan, com hem
descrit abastament, l'objectiu és la revitalització de la proposta educativa de la lectura, la creació i la
cultura al centre i que aquesta s'estengui per tot l'institut i el seu entorn. 

L'ànim de estendre aquest projecte a tota la comunitat educativa fent-la partícip del nostre desig de
convertir la biblioteca en un referent cultural i de l'aprenentatge a l'Institut La Sedeta a la vegada
que fem «comunitat educativa» i apropem famílies, alumnes i professorat ens ha aconsellat intentar
documentar i publicar de forma extensa les nostres actuacions i reflexions.

Aquesta documentació s'ha fet amb l'ajut d'un grup d'alumnes de 1r Batxillerat que han gravat les
activitats realitzades i que esperem puguin completar el muntatge de les gravacions realitzades i de
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la col·laboració de les persones membres de l'equip impulsor i del professorat que han anat recollint
fotografies de tot el procés.

Al llarg d'aquestes setmanes el compte de Twitter del centre (@Isedeta) i d'algunes de les persones
que formen la seva comunitat educativa així com també el compte de Facebook del centre i la seva
pàgina web han anat recollint i  publicant instantànies fotogràfiques i textuals de la participació
conjunta  en  aquest  projecte.  El  nostre  desig  és  que  continuïn fent-ho al  llarg  de  tot  el  procés
d'execució i quan la nova biblioteca sigui una realitat i un pol de creació i de difusió de la cultura al
nostre entorn. 
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MEMÒRIA “HACK THE SCHOOL” 

ACTIVITAT 20: PREVEIEM LA IMPLEMENTACIÓ I LA GESTIÓ DE LA TRANSDUCCIÓ                                     

Pla d’acció 
(Objectiu i proposta del 
redisseny) 
 
-Realització de canvis físics a la 
biblioteca del centre, que han de 
portar a una millora del seu ús. 
Les modificacions són 
proposades pels membres de la 
comunitat educativa que 
participen al projecte. 
 

Col·laboradors 
(Persones i socis) 
 
- Grup motor: arquitecte, 
dissenyadora, representants 
de l’AMPA, de les famílies, de 
l’alumnat, del professorat i 
equip directiu del centre. 
  
- Es buscarà la implicació 
d’altres membres de la 
comunitat educativa, 
especialment mares i pares, 
encara que no formin part del 
grup motor. 
 

Temporalització 
-Maig: presa de decisions sobre 
els canvis a realitzar, a partir de 
les propostes que han sortit de 
les activitats dels  mesos 
anteriors. 
 
-Juny: programació dels canvis a 
realitzar i repartiment de 
tasques.  
 
-Juliol: reforma física de la 
biblioteca. 
 
-Setembre: adquisició de llibres 
i revistes. 

Beneficiaris de la comunitat 
educativa 
 
-Alumnat i professorat. 
 

Elements de millora en l’aprenentatge i 
en la convivència 
-Disponibilitat d’un espai modern i 
polivalent d’aprenentatge. 
 
-Ús d’un espai que afavoreix activitats 
diverses d’aprenentatge i de relació 
entre els alumnes i amb el professorat. 
 
-Millora del projecte de lectura del 
centre. 

Activitats clau 
-Reunions de planificació per 
portar a terme els canvis. 
-Elaboració d’un pressupost. 
-Distribució de tasques entre els 
participants. 
-Implementació dels canvis: 
buidatge de la biblioteca, canvis 
físics, selecció de llibres i revistes. 
-Valoració dels canvis realitzats. 

Materials clau 
 
- Llibres i revistes. 
-Mobiliari. 
- Un ordinador. 
-Elements d’il·luminació. 
 
 
 

Valors vinculats 
-Treball en equip. 
- Participació de la comunitat 
educativa a un projecte que 
beneficia a tot l’alumnat. 
-Potenciació de la biblioteca 
com a espai polivalent 
d’aprenentatge i com a lloc 
de convivència. 
- Utilització de recursos 
disponibles. 

Difusió 
 
-Pàgina web del centre. 
-Twitter. 

Recursos necessaris 
- Llibres i revistes. 
- Mobiliari. 

Inversió total 
6000 € -7000 € 



Les vivències

Com i per què vàreu decidir participar? Quina era la vostra motivació que hi havia?

Vàrem decidir participar en el Projecte Hack the School per què feia temps que sentíem la necessitat de remodelar la nostra biblioteca, un espai pensat fa molts
anys que no responia a les necessitats actuals. La crida “Hack the school” ens va semblar una bona oportunitat per poder fer realitat aquests canvis en el centre.
Amb aquest projecte, però, no només volíem repensar l’espai físic actual de la biblioteca, sinó també plantejar l’espai com a generador de canvis pedagògics en el
centre. Vam considerar que era un bon moment per fer “comunitat educativa” implicant en tot el procés a professorat, alumnat i famílies.

Quines persones de la comunitat educativa han participat? Hi ha algun col·lectiu que no hagi interactuat amb el procés?

Les persones que han participat en el procés són: l’equip directiu, professorat, alumnat i pares i mares. Tots els col·lectius han interactuat al llarg del procés.

Què és el que més us ha sorprès del procés?

El que més ens ha sorprès del procés ha estat la implicació d’un grup important de famílies que a través de l’AMPA  varen organitzar una xerrada-taller dirigida a
tot el professorat i a les famílies a càrrec de la Glòria Durban, experta en biblioteca escolar i alfabetització informacional, on és va parlar dels usos  de la biblioteca
i on es van recollir moltes idees i propostes. També volem destacar com n’ha estat d’important la mirada de l’alumnat i les seves impressions  redissenyant racons
acollidors per crear un entorn agradable per aprendre i compartir.

Heu visualitzat algun nou repte de futur després d’haver acabat aquest procés?

En els moments d’imaginar i dissenyar el nostre projecte han sorgit idees d’altres espais que ben segur seran nous reptes de futur.
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FASE 4: 
VALOREM

1 ACTIVITA
T

TEMA: ACABEM EL 
PROCÉS



Els aprenentatges

Sobre el disseny i el seu impacte:

- Quin aspecte del prototip ha sigut més valorat per la comunitat educativa?

L’aspecte més interessant i valorat de la fase de co-creació ha estat “La pluja d’idees” , una activitat que ha generat que a partir d’una “mala idea” o d’una “idea
extravagant”  se n’hagin construït altres i que després de seleccionar les més viables hem dibuixat i construït el nostre prototip.

- Què signiffca l ’èxit d’aquest procés per a vosaltres?

L’èxit d’aquest procés per a nosaltres signifcarà tenir una nova biblioteca que serà  un espai pensat per a diversos usos, que permetrà a l’alumnat tenir  l’accés a
una varietat de propostes de lectura i informació, que respondrà a diferents necessitats on tindran cabuda els grups flexibles i el treball cooperatiu que s’està
incorporant en la metodologia d’aprenentatge del centre.

- Què t’agradaria que passés en relació a la convivència i a l’aprenentatge un cop implementat el prototip?

Ens agradaria que un cop fnalitzat el projecte milloressin els aprenentatges i la cohesió social . L’ambient físic d’un espai influeix en els aprenentatges i les
relacions. La nostra biblioteca contribuirà, a través de les activitats que s’hi faran, a optimitzar els aprenentatges i a millorar la convivència.

Documenteu el progrés (un cop implementat el prototip):

- Quins canvis heu notat des que s’ha produït el canvi?

Tenim acabat el  prototip però encara no l’hem implementat. En breu començarà la remodelació de la biblioteca i la compra de mobiliari.

- Com ha afectat a l’aprenentatge i a la convivència del centre educatiu?

- Heu projectat altres canvis de futur?

Indica alguna frase o cita que destacaries el procés:


