
Coordinació: 

Teresa Colomer i Mònica Baró

Professorat del màster: 

Mònica Baró, Teresa Colomer, Àlex Cosials, 
Pilar Cid, Ana Díaz‐Plaja, Teresa Duran, 
Marta Fuentes, Mireia Manresa, Teresa 
Mañà, Remei Perpinyà, Neus Real, Lara 
Reyes, Margarida Prats, Guillem Sala i 
Susana Tovias.

• Mitjans digitals i biblioteca escolar (6 crèdits)
• Formes i aspectes de la literatura infantil i juvenil (6 crèdits)

Segons la formació prèvia de l’estudiant, s’haurà de cursar, o no, un dels mòduls 
següents:

• Informació i procés documental (6 crèdits) 
• Aspectes psicopedagògics de lla intervenció educativa (6 crèdits)

PRESENTACIÓ
El màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura s’adreça a totes aquelles
persones interessades en l’àmbit de les biblioteques escolars i, també, a totes
aquelles que es dediquen a la promoció de la lectura. Ofereix formació sobre
l’organització i el funcionament de la biblioteca a l’escola, el coneixement dels
llibres infantils i juvenils, les formes d’accés a la informació, i el
desenvolupament de projectes de lectura que incideixin en els hàbits de lectura
de la població. És l'únic de caràcter oficial existent a l'Estat espanyol sobre
aquest tema específic.
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• Biblioteca escolar (9 crèdits) 
• Plans de lectura (6 crèdits)
• Hàbits socials i promoció de la lectura (6 crèdits) 
• Instruments d’accés i difusió cultural (6 crèdits)
• Llibres infantils i juvenils (6 crèdits)
• Pràctiques de biblioteques (9 crèdits) 
• Treball fi de màster (6 crèdits) 

ELS ALUMNES OPINEN...

Informacions:

Màster semipresencial organitzat per la UAB 
i la UB, de 60 crèdits ECTS, que es pot cursar 
en un o dos cursos.

Sessions presencials: 
dilluns i dimecres de 17’30 a 20’30 h 
(d’octubre a abril)
Període de pràctiques: maig i juny

Formació presencial a la UB: 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació. 
Melcior de Palau, 140 (Estació de Sants)

Preinscripció:

Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB:
www.uab.cat/ciencies‐educacio

Contacte: 

gretel@uab.cat
Places limitades

"El màster va suposar, per a mi, la confluència de les meves dues vocacions: l'ensenyament i la passió per la lectura i per les biblioteques. Gràcies al
màster, vaig rebre les eines que necessitava per saber crear a l'Institut allò més important: la necessitat d'un espai (i no només físic) de trobada entre
coneixements, lectura i docència. Estem aconseguint que la biblioteca prengui forma i es converteixi, poc a poc, en el cor de l'escola.” Ascensión
Rudilla

“El màster va suposar, en el meu cas, una experiència fantàstica de formació, ja que vaig adquirir nous coneixements sobre l'articulació i la
dinamització d'una biblioteca escolar, aspectes que he pogut aplicar a l'aula, tot i no ser bibliotecària escolar. També em va servir per aprofundir en
l'àmbit de la promoció de la lectura. A més, el component de la presencialitat de les classes va fer possible compartir moltes experiències.” Lara Reyes

“El màster va ser, per a mi, una oportunitat perfecta per integrar, amb tota la seva complexitat i profunditat, un model de biblioteca escolar
imprescindible i molt potent a l’hora de construir una societat més lliure, més crítica, més creativa,... i d’acompanyar l’infant i el jove en el seu procés
de creixement i aprenentatge. Un model que vaig integrar gràcies al creuament de coneixements, experiències i perspectives dels sectors bibliotecari i
educatiu.” Marta Roig

“Hi ha un abans i un després de fer el màster de biblioteques escolars: és una aturada en la vida personal i professional en la que, sense adonar‐te,
s'organitzen els teus sabers anteriors amb noves i riques aportacions. Imprescindible per a aquelles persones que estimen l'escola, la literatura i les
biblioteques.” Vicenta Martí

"A nivell personal i professional és una experiència molt gratificant. Per a mi, que sóc bibliotecari i mestre, és un complement ideal al meu currículum
i m'ajuda a perfilar les meves sortides professionals. A més, ha estat una oportunitat per revisar, aprofundir i renovar continguts i aprendre'n de nous,
i m'ha donat l'oportunitat d'entrar en contacte amb el cos de professors i alumnes, fet que m'ha enriquit molt.” Lluís Jordà
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