
Resolució 20 d’octubre 2022: Programa per a la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura
Síntesi dels criteris per a la inversió de l’assignació econòmica

FONS BIBLIOGRÀFICS 

Mínim 30% - Màxim 50% 

PRÀCTIQUES I ACTIVITATS DE 
FOMENT DE LA LECTURA I DE 

DINAMITZACIÓ DE LA BIBLIOTECA 
ESCOLAR I D’AULA 

Mínim 50% - Màxim 70%
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Afavorir l’ed ucació inclu siva i l’educ ació 

en igualtat i  la convivèn cia 

Màxim 40 % obres literàries (ex.: novel·la,  
              novel·la gràfica/còmic, conte, 
              poesia, teatre, assaig, biografia...)

Resta (mínim 60%) recursos d’informació            
         relacionats amb currículum no 
             novel·lístics, ni de ficció (ex.: atles, 
             diccionaris, materials 
             d’autoaprenentatge, articles, 
             revistes divulgació, materials 
             audiovisuals i multimèdia de tipus 
             informatiu, manuals informatius, 
             monografies...) 

- Màxim 5 exemplars
- Valencià: mínim 50%
- Autoria/coautoria femenina: mínim 50%
- No llibres de text, ni llibres de text digitals, 
ni material curricular (recursos didàctics 
necessaris per al desenvolupament del 
programa complet d’una matèria, àrea o 
mòdul) - Ordre 26/2016, 13 juny
- Els fons hauran de disposar d’un número 
d’identificació (ISBN, ISMN, ISSN, ISAN)

- Valencià: mínim 50%
- No premis literaris o similars
- No despeses desplaçament de l’alumnat  a les activitats
- Activitats contemplades en el Pla per al foment de la lectura:

 Activitats d’animació lectora (encontres amb escriptors/res, rutes 
literàries, tallers d’escriptura i lectura, recitals, tertúlies literàries...)
 Accions destinades al desenvolupament de la competència 
informacional i l’alfabetització múltiple.
Actuacions destinades a l’adequació d’espais.

Aquest document no té validesa legal. Té una funció orientativa. Cal atendre’s a la Resolució de 20 d’octubre de 2022, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el 
Programa de dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat pública de la Generalitat. [DOGV de 25.10.2022 núm. 9456, p. 55424-55432]

Es recorda que, segons el resolc 13.5, les despeses s’inscriuran, des de la data d’efectes, en un subcompte justificatiu específic dins la gestió econòmica d’ITACA per tal de comptabilitzar les 
despeses del Programa de dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura. Aquest subcompte té dos subapartats: un per a comptabilitzar les despeses en fons bibliogràfics, i altre 
per a comptabilitzar les despeses en activitats i pràctiques del foment de la lectura, l’organització de la biblioteca escolar i actuacions destinades a l’adequació de l’espai de la biblioteca escolar.
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