
Coordinació: 

Cristina Aliagas i Mònica Baró.

Professorat del màster: 

Marc Alabart, Cristina Aliagas,  Júlia Baena, Mònica 
Baró, Emma Bosch, Pilar Cid, Maite Comalat, Cristina 
Correro, Martina Fittipaldi, Mireia Manresa, Jordi Parés 
i   Joan                            Portell.

Informació general: 
Màster semipresencial organitzat per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB)       
i la Universitat de Barcelona (UB), de 60 crèdits 
ECTS, que es poden cursar en dos anys.

Les sessions presencials es fan els dilluns i dimecres de 

17:30 a 20:30 h, de setembre a març, a la Facultat 

d’Informació i Mitjans Audiovisuals c/ Melcior de 

Palau, 140 (Estació de Sants) 

Sis sessions es fan al Campus Mundet de la UB.

Preinscripció (Web UAB): 

https://ja.cat/1Vd29

Matriculació (Facultat de Ciències de l’Educació 

UAB): www.uab.cat/ciencies-educacio/

Contacte (Grup de recerca GRETEL):

gretel@uab.cat

Vegeu el nostre vídeo! 

https://ja.cat/mHCCl

Biblioteca Escolar
i Promoció de la Lectura
Màster oficial

» Acabo el Màster amb una mirada més crítica
sobre la meva tasca i amb ganes de seguir
estirant dels fils descoberts en els seus
diferents mòduls. Marc Alabart

» Crucé el Atlántico en busca de herramientas
para construir la nueva biblioteca de mi
escuela y regresé con una maleta llena
de ideas y amigos! Giovanna Araya

» El Màster m’ha obert els ulls a un món
fantàstic i ple de possibilitats. Em sento millor
professional i amb molta més motivació. 
Guillem Fargas

» Hi ha un abans i un després de fer aquest
Màster. És una aturada en la vida personal
i professional en què, sense adonar-te’n, 
s’organitzen els teus sabers anteriors
amb noves i riques aportacions. 
Imprescindible per a qui estima l’escola, la
literatura i les biblioteques. Vicenta Martí

» El Màster va suposar una experiència
fantàstica de formació ja que vaig adquirir
nous coneixements sobre l’articulació i
dinamització d’una biblioteca escolar, aspectes
que he pogut aplicar a l’aula. El component de
la presencialitat de les classes va fer possible
compartir moltes experiències. Lara Reyes

» El Màster va ser una oportunitat per
integrar, amb tota la seva complexitat i
profunditat, un model de biblioteca escolar
imprescindible per construir una societat més
lliure, més crítica, més creativa... Un model
que vaig integrar gràcies al creuament de
coneixements, experiències i perspectives dels
sectors bibliotecari i educatiu. Marta Roig

» Sóc bibliotecari i mestre i el Màster va ser
un complement ideal que em va ajudar a
perfilar les meves sortides professionals. Ha
estat una oportunitat per revisar, aprofundir i
renovar continguts i aprendre’n de nous. El
contacte amb el cos de professors i alumnes
em va enriquir molt! Lluís Jordà

• Biblioteca escolar (9 crèdits)

• Plans de lectura (6 crèdits)

• Llibres infantils i juvenils (6 crèdits)

• Instruments d’accés i difusió cultural (6 crèdits)

• Hàbits socials i promoció de la lectura (6 crèdits)

• Pràctiques externes (9 crèdits)

• Treball Fi de Màster (TFM) (6 crèdits)

• Informació i procés documental (6 crèdits)

• Mitjans digitals i biblioteca escolar (6 crèdits)

• Formes i aspectes de la literatura infantil i juvenil (6 crèdits)

MÒDULS OBLIGATORIS

MÒDULS OPTATIUS 

Segons la formació prèvia de l’estudiant, s’hauran de cursar dos d’aquests mòduls:

ELS ALUMNES OPINEN

El Màster de Biblioteca escolar i 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 i el desenvolupament 
de projectes que incideixin en els hàbits de lectura de la població.

S’adreça a professorat d’educació primària i secundària i a bibliotecaris i 
documentalistes, així com a mediadors i promotors culturals, educadors 
del lleure, gestors culturals i professionals del món de l’edició. 

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya reconeix la 
formació del Màster en el perfil docent «Lectura i biblioteca escolar», una 
de les figures d’especialista que poden demanar les escoles públiques per 
formar part del professorat dels centres.
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