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1. Introducció 

El centre és una Comunitat d’Aprenentatge que es basa, entre altres principis, en el proverbi 

africà que diu “per educar un sol infant cal tot un poble”. Els diferents agents escolars: 

mestres, infants, famílies i entorn formen una xarxa de participació que fa possible avançar en 

els projectes de l’escola.  

L’escola té dos edificis: un on se situa Educació Infantil i l’altre, més gran, amb Educació 

Primària. Els separa la zona de joc i els gimnàs. 

Ens distribuïm en tres Comunitats: Petits (de P3 a P5), Mitjans (de 1r a 3r) i Grans (de 4t a 6è). 

L’escola és de dues línies però en té tres l’actual 2n.  

L’escola consta d’una biblioteca principal a l’edifici de Primària (planta baixa)  amb accés 

directe a l’espai de joc de la Comunitat de Mitjans i Grans. Hi ha una petita biblioteca a l’edifici 

de la Comunitat de Petits i dinou biblioteques d’aula. 

A l’escola des del començament hi ha hagut biblioteca ja que va ser un dels somnis de la 

comunitat. Amb la col·laboració de les famílies es va engegar la catalogació i l’endreça dels 

llibres, i també gràcies a les donacions i algunes compres es va anar creant el fons. Des de fa 

cinc anys es va voler donar un impuls més incloent la biblioteca i les seves accions dintre el Pla 

de Centre i amb el Puntedu es va poder, encara més, fer un treball més directe des de les 

tutories i la col·laboració molt puntual de la coordinació TAC.  

A totes les aules hi ha 1 ordinador, a més a tota la Primària tenim PDI tipus Mimio i a Infantil 

PDI tipus Promethean. A primària disposem de wifi d’ ordinadors portàtils per poder treballar 

amb mig grup. També comptem amb l’aula d’informàtica preparada per poder treballar 25 

nens i nenes. 

Els nens i nenes de primària van a la biblioteca de l’escola quinzenalment, amb mig grup, a fer 

tertúlies dialògiques.  En horari d’esbarjo  els alumnes de primària poden anar a la biblioteca a 

llegir. En aquest horari també es fa servei de préstec.  

També tenim la biblioteca oberta dues hores a la setmana fora de l’horari lectiu, els dilluns i 

dimecres de 4,30 a 5,30h on es realitzen activitats pròpies de biblioteca tutoritzada amb 

famílies, lectura i préstec. 

Comptem amb la participació d’un bon grup de voluntaris (usuaris del Centre de Salut Mental i 

ex usuaris)  que ens ajuden a folrar llibres i a introduir-los a l’e-pèrgam.  
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2. Objectius generals del PLEC 

 Promocionar la lectura com a factor fonamental per al desenvolupament de les 

competències bàsiques dels nens i nenes. 

 Facilitar el desenvolupament de la competència comunicativa i lingüística i les 

subcompetències de la comprensió lectora, l’expressió escrita i la comprensió i l’ 

expressió oral. 

 Facilitar el desenvolupament de la competència informacional tot fomentant 

l’autonomia  dels alumnes en l’accés, el tractament i ús de la informació. 

 Promocionar la lectura com a eina d’aprenentatge i com a via d’accés al coneixement. 

 Fomentar l’hàbit lector, el gust per la lectura i la cultura literària a partir del 

coneixement d’obres literàries de referència. 

 Formar lectors plurilingües i interculturals capaços de llegir i comprendre textos en 

llengua catalana, castellana i anglesa. 

 Proposar estratègies i accions de millora per als mestres, promovent eines d’avaluació i 

activitats per al foment de la lectura. 

 

3. Anàlisi prèvia 

Pel que fa a la competència lectora ara estem en un punt on ja hem pogut fer un 

desplegament de quines activitats es fan relacionades amb la lectura des de P3 fins a 6è així 

com les diferents tipologies textuals que es treballen. Ara ens caldrà fer les rúbriques i fer-ne 

difusió entre la Comunitat per tal de compartir-ho i que quedi clar quina és la línia d’escola. 

Pel que fa a la competència informacional ens cal un marc de referència clar per a tota 

l’escola. Cal reflexionar sobre quins són els objectius que perseguim, les estratègies i la 

metodologia. Hi ha encara força punts dèbils d’organització i d’aplicació. 

El gust per llegir és un dels punt forts de l’escola. Des dels primers anys  s’ha tingut en compte 

en les programacions generals i moltes de les activitats giren entorn aquest aspecte.  

  

4. Saber llegir: la competència lectora. 

Entenem que l’aprenentatge  de la lectura no és només la iniciació dels alumnes en el món del 

text escrit. L’aprenentatge de la lectura és una progressió ascendent en l’adquisició de la 

comprensió lectora, una ampliació de la capacitat de llegir textos i imatges cada cop més 

complexos i una necessitat de superació i d’esforç en la lectura. La competència lectora és per 

tant una capacitat complexa i transversal, determinada socialment i culturalment.  
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Hi ha diferents aspectes que cal abordar per desenvolupar adequadament les diferents 

dimensions de la competència lectora, que són: els contextos socials i culturals de la lectura, la 

tipologia de textos i el lector. 

En el dia a dia de l’aula, es produeixen múltiples situacions en que s’utilitza la lectura. Aquestes 

són les que es treballen de manera sistemàtica a cada comunitat tenint en compte que: 

- Cal treballar amb l’alumnat lectures amb diferents intencionalitats, ja que es llegeix diferent 

segons quin és l’objectiu de cada lectura. 

- Crear consciència en el lector dels objectius i de la intenció de cada lectura que es proposi: 

llegir per obtenir una informació precisa, llegir per seguir instruccions, llegir per aprendre, 

llegir per obtenir una informació de caràcter general, llegir per revisar un estil propi, llegir per 

plaer, llegir en veu alta... 

A continuació es mostren diferents activitats que fem a l’escola relacionades amb 

l’aprenentatge de la lectura de manera sistematitzada. 

ACTIVITATS CURSOS COMUNITAT 

Lectura a casa (diari) De 1r a 6è Mitjans i Grans 

Lectogrup De 2n a 6è Mitjans (exceptuant 1r) i 

Grans 

Tertúlies Literàries 

(quinzenal) 

De P3 a 6è Petits, Mitjans i Grans 

Grups Interactius de Llengua 

(quinzenal) 

De P4 a 6è Petits (exceptuant P3), 

Mitjans i Grans 

Parelles Lectores (mensual) 1r i 4t Mitjans i Grans 

 

A primària, la competència lectora a nivell intern l’avaluem a 1r a partir de les proves de lecto-

escriptura de Teberosky i a partir de 2n a través de proves de velocitat lectora i de comprensió 

lectora ACL (Proves ACL Cicle inicial de primària Catala, Glòria i altres. Série Didàctica de la 

Llengua i de la Literatura, 125 Edirorial Graó, Barcelona 2001 Graó). A nivell extern, els 

alumnes de 3r i de 6è de primària realitzen proves on se’ls avalua d’aquesta competència. 
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5. Llegir per aprendre: la competència informacional. 

La competència informacional es construeix sobre tres pilars: la competència lingüística per 

entendre la informació, la competència digital per dominar les noves tecnologies i la 

competència d’aprendre a aprendre per resoldre la necessitat d’informació. 

Parlem de competència informacional quan adquirim la capacitat de plantejar la necessitat 

d’informació sorgida, de  definir i concretar quines característiques tindrà, quines fonts són les 

més adients, amb quines paraules clau farem la cerca, com es realitza la consulta, comprovar si 

la informació respon a les nostres necessitats. Seleccionar i emmagatzemar la informació per 

després poder analitzar-la i interpretar-la mitjançant la lectura. Processar un resum, un 

esquema o mapa conceptual per finalment comunicar els coneixements amb un producte final 

A la nostra escola al treballar per projectes ja tenim una metodologia de treball que s’escau al 

que ens demana la competència informacional. El lectogrup també ens ofereix activitats 

pròpies de llegir per aprendre. Però malgrat treballar per projectes i disposar d’un protocol de 

treball, veiem la necessitat d’aprofundir en el treball d’aquesta competència i en la manera 

com els nostres alumnes fan la cerca d’informació. 

Ens cal un treball molt acurat de definició del protocol del treball per projectes i una 

seqüenciació de tot el procés de cerca. 

La comunicació de la informació es treballa i té cabuda en l’horari (Espai Buit) però el que s’ha 

de millorar són els productes finals (les propostes són molt repetides). 

Des del grup de biblioteca s’ha vist la necessitat de formar-nos en el treball de la competència 

informacional  a través d’una formació  més àmplia en treball de projectes.  

A continuació es mostren diferents activitats que fem a l’escola relacionades amb la 

competència informacional. 

ACTIVITATS CURSOS COMUNITAT 

Explicar el nom de la classe: 

projecte inicial 

de P3 a 6è Petits, Mitjans i Grans 

Conferències de castellà De 1r a 6è Mitjans i Grans  

Treball per projectes de P3 a 6è Petits, Mitjans i Grans 

 

Per avaluar si a l’escola s’està impartint una bona formació en el desenvolupament de la 

competència informacional seria convenient elaborar rúbriques que ens permetin avaluar la 

competència informacional de manera objectiva i seguint una línia d’escola.  

 



PLEC Escola Lledoner 
7 

6. El gust per llegir 

Quan parlem del gust per llegir ens referim a l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi, com a 

descobriment d’unes il·limitades possibilitats d’oci, i com a expressió i formació del gust 

personal i del desig lector propi. 

Aquet gust lector es conseqüència d’haver desenvolupat l’hàbit lector. S’adquireix fomentant 

la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit i 

sabent-ho explicar a través de l’oral i/o l’escrit i compartint-t’ho. 

El gust per llegir implica que s’hagi assolit un bon nivell de competència lectora, la possibilitat 

de fer una lectura lliure i que l’escola promogui i faciliti contextos i situacions de lectura. 

A continuació podem veure un seguit d’activitats que es fan a l’escola relacionades amb el gust 

per la lectura. 

ACTIVITATS CURSOS COMUNITAT 

Tertúlies Literàries de P3 a 6è Petits, Mitjans i Grans 

Atrapallibres 4t, 5è i 6è Grans 

Xim i Xesca de 2n a 4t Mitjans (exceptuant 1r) i 45 

Lectura a casa de 1r a 6è Mitjans i Grans 

Biblioteca d’aula de P3 a 6è Petits, Mitjans i Grans 

Parelles Lectores 1r i 4t 1r i 4t 

Bibliopati de 1r a 6è Mitjans i Grans 

Certamen Lectura en Veu 

Alta 

de 3r a 6è  3r i Grans  

Autors i il·lustradors a les 

Aules  

3r 3r 

Concurs de punt de llibre de P3 a 6è Tota la comunitat 
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Lectura en veu alta de P3 a 6è Petits, Mitjans i Grans 

 

7. Recursos 

Materials: 

A l’escola tenim dos espais dedicats a biblioteca. Ja que la nostra escola té dos edificis 

separats. Un espai petit dedicat a biblioteca de la Comunitat de Petits (P3, P4 i P5) i un espai 

més gran dedicat a la biblioteca de la Comunitat de Mitjans i Grans (de 1r a 6è). 

A la biblioteca de Petits hi ha un espai amb pissarra digital i l’altre espai dedicat a la lectura. 

A la biblioteca de Grans hi ha un espai de consulta i un espai de lectura amb tres ordinadors 

amb connexió a internet. 

Comptem amb una aula amb 20 ordinadors fixes i un ordinador a cada aula des de P3 a 6è. 

Disposem també de dos carros amb portàtils, un per comunitat de mitjans amb 7 ordinadors i 

un per comunitat de grans amb 12 ordinadors.   

Totes les aules de 1r a 6è tenen pissarra digital, més l’aula d’ordinadors, la d’anglès i la de 

música. 

A totes les aules hi ha biblioteca d’aula amb llibres de coneixements referits als projectes que 

estan treballant més llibres de lectura que els mateixos alumnes renoven de la biblioteca. 

També disposen de diccionaris a partir de 3r. 

Humans: 

Pel que fa als recursos humans des dels inicis que s’han invertit hores i personal perquè la 

biblioteca formés part activa de l’escola. Amb el Pla d’Autonomia de Centre vam aconseguir 

unes hores d’una persona que feia tasques de gestió de biblioteca: e-pèrgam, tasques de folrar 

i catalogar, entre d’altres. Ja fora del PAC hem pogut mantenir aquesta persona a través de 

l’AMPA. També tenim un grup de voluntaris del Centre de Salut Mental (Pla d’Entorn) que 

vénen a fer tasques molt concretes. 

Des de fa dos cursos hi ha un grup de treball de biblioteca,  les tasques del qual són l 

bàsicament de dinamització. 

La biblioteca obre dues hores fora de l’horari lectiu, els dimarts i els dijous de 4,30h a 5,30h 

fent servei de préstec a alumnes i famílies, espai de lectura i biblioteca tutoritzada amb un 

grup d’alumnes de 1r i de 5è i 6è (Aula d’Acollida). 

Normalment el nostre referent a la ciutat és la Biblioteca Can Pedrals que ens faciliten lots de 

lectura i l’oportunitat de participar en concursos i tallers. 

També disposem del suport i assessorament del CRP del Vallès Oriental. 

 



PLEC Escola Lledoner 
9 

8. Difusió del PLEC 

Es penjarà al moodle  per tal que pugui ser consultat per  totes les persones del claustre.  

Quan s’actualitzi la web del centre www.escolalledoner.com  ens plantejarem la possibilitat de 

publicar-lo a través d’aquest mitjà, si s’escau. 

 

10. Avaluació, revisió i propostes de millora 

Es valoraran tant la realització de les activitats previstes al PLEC com l’evolució en les 

competències lectora i informacional.  

Les activitats del PLEC es recullen al PAC i s’avaluen a les diferents memòries del curs. En 

aquestes memòries i de manera anual es recolliran propostes de millora que si s’escau 

s’implementaran el curs següent.  

L’evolució  en les competències lectora i informacional es farà a través de les proves, tant 

internes (inicials, finals i SEP) com externes (a 3r i a 6è). Els resultats d’aquestes proves es 

recolliran a la memòria anual.  

 

11. Calendari del procés d’implementació del PLEC i pla de treball pels propers cursos. 

El  PLEC l’ha de liderar el Grup de Biblioteca on hi hauria d’haver un mestre de cada Comunitat. 

El pla de treball pels proper cursos (2015-2019) es concreta a continuació: 

Biblioteca escolar, aspectes generals 

Aspectes a millorar Objectius específics Previsió 

Durant el curs 2015-

2016 les hores que el 

grup de treball s’ha 

trobat han estat 

insuficients per 

desenvolupar les seves 

tasques. 

. Fer trobades quinzenals amb el grup de treball de 

Biblioteca.  

 

 

 

Cursos  16-19 

Agilitat en el préstec. . Desenvolupar la gestió del préstec de manera 

automatitzada, invertint en un ordinador amb 

lector de codis que permeti agilitzar el préstec. 

Curs 17-18 

Desenvolupament dels 

recursos 

d’autoaprenentatge de 

les diferents matèries a 

. Pensar quins recursos podem fer arribar a les 

aules classificats per diferents matèries. 

. Pensar quins recursos tenim a la biblioteca i 

 

 

http://www.escolalledoner.com/
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la biblioteca i a la 

biblioteca d’aula 

mostrar-los de manera clara. 

.  Cercar quines necessitat tenim pel que fa a 

recursos per les diferents àrees i aconseguir-los. 

Curs 16-17 

Horari de la biblioteca   . Obrir la biblioteca en horari de pati.  Curs 15-16 

 

Competència Lectora: Saber llegir 

Aspectes a millorar Objectius específics Previsió 

Treball a partir de la 

premsa. 

. Programar alguna activitat a cada nivell on es 

tracti la premsa de l’escola: diari Ara i Cavall Fort 

   Curs 16-17 

Intencionalitat de la 

lectura. 

. Programar activitats a cada nivell que responguin 

a les diferents intencionalitats de la lectura: llegir 

per obtenir una informació precisa, llegir per seguir 

instruccions, llegir per aprendre, llegir per obtenir 

una informació de caràcter general, llegir per 

revisar un estil propi, llegir per plaer, llegir en veu 

alta...  

Curs 17-18 

 

Consciència fonològica 

a P4, P5, 1r i 2n 

. Programar activitats seqüenciades de consciència 

fonològica des de P4 fins a 2n. 

 

Cursos 15-17 

Aplicació del PIL . Cercar més recursos del Programa d’Immersió L. Curs 16-17 

   

Recursos digitals per 

treballar la 

competència lectora. 

. Crear un inventari de recursos digitals per 

treballar la competència lectora. 

Curs 16-17 

Atenció individualitzada 

mestre-alumne per tal 

d’ajustar la intervenció 

educativa. 

. Implicar l’adult per poder tenir més estones 

individuals amb l’alumne per fer lectura. Es 

buscaran maneres de fer intervenir el voluntariat 

(famílies o altres) i si no es possible es farà servir 

l’espai de Biblioteca Oberta de les tardes. 

Curs 15 - 19 

 

Competència Informacional: Llegir per aprendre 

Aspectes a millorar Objectius específics Previsió 

Materials i activitats 

que afavoreixin la 

. Elaborar un protocol de com treballem a l’escola 

la competència informacional. Aquest protocol el 
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competència 

informacional 

compartirem amb l’equip coordinador i quan 

l’haguem revisat el presentarem al claustre. 

. Pensar activitats i programar-les per nivells. 

Curs 16-17 

 Cerca d’ informació  

Plantejament de la 

necessitat d’informació 

. Parlar i tractar amb els alumnes i amb les famílies 

(de vegades són elles les que ajuden en la cerca) 

com ha de ser la informació necessària que 

precisem per tirar endavant el projecte. 

 

Curs 15-19 

Localització de la 

informació 

. Dissenyar més activitats relacionades amb 

l’estructuració de la informació, saber quines eines 

són les millors per facilitar-nos la informació. 

. Demanar als alumnes que utilitzin a partir de 3r 

un mínim de 3 fonts d’informació diferents quan 

fan un treball de recerca.  

 

Curs 16-17 

 Anàlisi i tractament de la informació  

Manipulació de la 

informació 

. Ajudar els alumnes en la representació gràfica de 

les idees fent mapes conceptuals. 

. Programar alguna activitat per diferenciar les 

idees clau de les que no són tan rellevants per al 

projecte. 

. Preveure alguna activitat de relació entre els 

conceptes i idees essencials per desenvolupar el 

projecte. 

 

Cursos  16-19 

 Comunicació de coneixement  

Generació de 

coneixement 

. Tenir present que tot treball per projectes ha de 

finalitzar amb la comunicació del coneixement o 

producte final i que cal incloure quines han estat 

les fonts d’informació consultades.  

 

Curs 16-19 

Aplicació del 

coneixement 

. Programar alguna activitat on els alumnes puguin 

aplicar el coneixement après a nivell teòric.  

Curs 16-19 

 

El gust per llegir 

Aspectes a millorar Objectius específics Previsió 

Activitats de lectura . Programar més activitats de lectura lúdiques. Curs 15-19 
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lúdiques 

Els fons bibliogràfic de 

la biblioteca d’aula, no 

contempla la diversitat 

lingüística del centre 

. Traslladar algunes lectures de la biblioteca de 

l’escola a les de la biblioteca d’aula segons les 

necessitats del grup. 

Curs 16-19 

Activitats en les quals 

els alumnes practiquen 

la dramatització de 

textos literaris. 

. Programar activitats de dramatització a tots els 

nivells 

Curs 17-19 

Guies de lectura i 

seleccions 

bibliogràfiques 

temàtiques 

relacionades amb el 

tema que estudien. 

. Fer arribar a les famílies les guies de lectura que 

elaboren les biblioteques de la diputació.  

Curs 16-19 
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12. Annexos 

A. Distribució de les lectures per nivells a la Comunitat de Mitjans (lectura a casa) 

1r - Nou Bufi 1. Llengua i literatura. Lectures. 

- Vet aquí un gos, vet aquí un gat... 

Els contes de sempre / Els contes de sempre (2) 

2n - El cargol Fredolic.  

- Hi ha coses de mal perdre. 

- La girafa del coll curt.  

- La Xurra.  

- Cinc dies en un altre planeta.  

- El drac Coco i les seves aventures.  

- Nou Bufi 2. Llengua i literatura. Lectures.  

- L’illa animal.  

3r - El capità Barruf i els caçafantasmes. 

- Lectures 3. La Galera.  

- Les set dents de la Palangana. 

- Com el plomissol. Poemes i faules.  

- L’Oleguer i el clan de les llunes grises.  
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B. Tertúlies a les Comunitats de Mitjans i Grans. 

1r - Clàssics. El cavall volador. Sèrie PAS 

La rateta que escombrava l’escaleta / El rossinyol / Els tres porquets / 

La lletera / La caputxeta vermella /  Rínxols d’Or / Ditona / L’aneguet 

lleig. 

- Col·lecció Fada Menta. La Galera 

La meitat d’en Jan / Es necessiten petons / Música a la panxa / Ja estic! 

/ Sóc un monstre / Jo guanyo / Diguin el que diguin / Un mirall al cor / 

Bona sort o mala sort? 

2n - Paf, el drac màgic. 

- Cafè dolç, cafè amarg. 

- Sota el coixí, una porta. 

- Sopa de clau. 

- Alícia en el país de les meravelles. 

- Raspall. 

- L’escola secreta de la Nasrin. 

- Rosa caramel.  

- Hi ha guerra. 

- Aladin i la llàntia màgica. 

- Les mil i una nits. 

- Hansel i Gretel  

- Simbad el mariner.  

- Llavors de paper.  

- Començar. 

- Un lloc per la Rula.  

3r - Robinson Crusoe. 

- Un cargol fabufantàstic. 

- Contes d’estar per casa.  

4t - Alícia en el país de les meravelles. 

- Un petó de mandarina. 

5è - Cornèlius i el rebost dels impossibles. 

- La volta al món en 80 dies.  

6è - Oliver Twist. 

- La pluja als llavis.  
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C. Fitxa sobre l’activitat Atrapallibres 

ATRAPALLIBRES 

Activitat adreçada a:       Comunitat de Grans (4t, 5è i 6è) 

 

Àmbit del PLEC:  El gust per llegir                             

 OBJECTIUS 

- Dinamitzar la biblioteca amb activitats concretes de lectura. 
- Encomanar les ganes de llegir. 
- Descobrir nous títols- 
- Ser capaç de valorar un llibre segons una puntuació. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES que es treballen 

Es treballen: 

- Competència d’Autonomia i Iniciativa personal. 
- Competència lingüística i comunicativa. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Organització prèvia 

La mestra encarregada de la Biblioteca apunta a l’escola durant l’estiu per poder participar en el 
concurs Atrapallibres. Durant el més d’octubre s’envia a l’escola la relació de llibres participants.  

Es parla amb les mestres dels cursos implicats i s’explica el procediment. La mestra BE en fa difusió 
entre l’alumnat i els anima que s’apuntin. 

Es compren els exemplars que es necessitaran en funció dels alumnes que s’han apuntat. 

Organització durant el curs 

Els alumnes llegeixen els llibres seleccionats per a la seva franja d’edat. 

Cap al mes de maig els alumnes han acabat totes les lectures. Ens trobem un dia per edats i es passa a 
fer la votació atorgant més punts al llibre que més a agradat i menys al que no ha agradat tant. Aquesta 
votació l’han d’argumentar davant els companys. 
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TEMPORITZACIÓ (curs, trimestral, horari...) 

És una activitat que es realitza al llarg de tot el curs escolar, d’octubre a maig. 

Es pot llegir dintre l’horari lectiu en l’estona de lectura de la tarda (de 15h a 15,20h) o bé a la biblioteca 
escolar tots els dimarts i dijous de 2/4 de 5 a 2/4 de 6, o bé a casa. 

 

RECURSOS HUMANS (BE, professorat, famílies...) 

El/la mestre/a encarregat de la Biblioteca juntament amb les tutories i els famílies. És la MBE qui porta 
el control de les lectures, però són els tutors/es qui engresquen els nens i nenes primer a apuntar-se i 
després a llegir. Les famílies també en són coneixedores ja que aquest llibres poden anar a casa. 

 

RECURSOS MATERIALS (espais, materials, TIC...) 

En el pressupost de la Biblioteca s’ha de comptar en l’adquisició d’uns quants exemplar per 
l’Atrapallibres. 

Els llibres seleccionats s’exposen a la pàgina web amb el cartell que envia l’organització del certamen. 

Pel que fa als espais normalment es llegeix a classe i a casa. 

 

RECURSOS EXTERNS (BP, PL municipal, Pla d’entorn, mitjans de comunicació...) 

Els nens i nenes poden anar a buscar els llibres si els volen llegir més ràpid a les biblioteques 
municipals. 

 

OBSERVACIONS (Durant l’activitat i després de fer-ne l’avaluació) 

És important que l’activitat no decaigui durant el curs, ja que hi ha algun moment en què algun llibre 
s’encalla i no es pot avançar. 
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D. Fitxa sobre l’activitat Tertúlies Literàries. 

TERTÚLIES LITERÀRIES 

Activitat adreçada a:       Comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r) 

 

Àmbit del PLEC:  El gust per llegir 

OBJECTIUS 

Objectius generals:  

- Fomentar l’ interès i el gust per la lectura. 

- Generar motivació i curiositat a través de la lectura. 

- Fer participar les famílies d’una activitat lectora. 

-  
Objectius específics de l’activitat: 

- Afavorir la comprensió de la lectura a través de la tertúlia. 

- Fomentar i afavorir les opinions sobre el que s’ha llegit. 

- Tenir cura d’una bona escolta. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballen: 

- Competència Comunicativa i Lingüística. 

 - Competència d’Autonomia i Iniciativa personal. 

 - Competència de Coneixement i Interacció amb el medi físic. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat es duu a terme a tota l’escola des de P3 fins a 6è en diferents formats. 

Aquí ens centrarem concretament en els grups de 1r i 2n. 

Les tertúlies es fan a la biblioteca de l’escola. Els alumnes quan arriben seuen a la catifa o als coixins.  

Un adult, voluntari o mestre, els llegeix un conte. Aquest conte pot ser clàssic o no. En tot cas, dels 
contes que es treballen aproximadament la meitat són clàssics.  

Quan l’adult acaba la lectura del conte,  nens, nenes i adults seuen en rotllana. Cada nen pensarà una 
paraula, frase, paràgraf o seqüència del conte que li hagi cridat l’atenció. Quan s’inicia la conversa els 
nens i nenes van explicar quina part del conte han triat i per què. El  rol dels adults (mestres i 
voluntaris) consisteix en dinamitzar la tertúlia i també en fer aportacions ben argumentades que 
serviran de model pels nens i nenes. 

En aquesta edat és molt bo fer les argumentacions partint de les vivències dels nens i nenes. Cada 
participant de la tertúlia ha de poder dir alguna cosa sobre la lectura. 

 

AVALUACIÓ 

Es farà una avaluació continuada per part de la mestra, i es tindran en compte aquest ítems: 

- Participa de la tertúlia fent aportacions relacionades amb l’argument del llibre. 

- Escolta els companys i companyes durant la tertúlia. 

 

TEMPORITZACIÓ (curs, trimestral, horari...) 

La temporització de l’activitat és de tot un curs. Com que es combina amb la Informàtica, els nens i 
nenes realitzen tertúlies quinzenalment.  

La sessió dura una hora aproximadament. 

 

RECURSOS HUMANS (BE, professorat, famílies...) 

La mestra és la dinamitzadora de l’activitat, però a més hi solen haver un adult més que normalment és 
un familiar. 

 

RECURSOS MATERIALS (espais, materials, TIC...) 

Espai: Aula 

Materials: Llibres clàssics o de valors.  
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RECURSOS EXTERNS (BP, PL municipal, Pla d’entorn, mitjans de comunicació...) 

De vegades hem aconseguit els llibres a través dels lots que ens facilita la Biblioteca Pública. 

 

OBSERVACIONS (Durant l’activitat i després de fer-ne l’avaluació) 

És important cuidar el voluntaris que tenim per la Tertúlia ja que les seves aportacions són molt 
valuoses i donen molta riquesa a la Tertúlia. 
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TERTÚLIES LITERÀRIES 

Activitat adreçada a:       Comunitat de Mitjans (3r) i Grans (4t, 5è i 6è) 

 

Àmbit del PLEC:  Competència lectora i el gust per llegir 

OBJECTIUS 

Objectius generals:  

- Fomentar l’ interès i el gust per la lectura. 

- Generar motivació i curiositat a través de la lectura. 

- Fer participar les famílies d’una activitat lectora. 
 

Objectius específics de l’activitat: 

- Afavorir la comprensió de la lectura a través de la tertúlia. 

- Fomentar i afavorir les opinions i els sentiments sobre el que s’ha llegit. 

- Tenir cura d’una bona escolta. 

 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballen: 

- Competència Comunicativa i Lingüística  

 - Competència d’Aprendre a Aprendre 

 - Competència d’Autonomia i Iniciativa personal 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat es duu a terme a tota l’escola des de P3 fins a 6è en diferents formats. 

Aquí ens centrarem concretament en 3r i  comunitat de grans.  

Cada alumne té un llibre de tertúlies i un quadernet. A casa llegeix un capítol o unes pàgines i tria un 
paràgraf que li hagi cridat l’atenció. Al quadernet escriu quin paràgraf ha triat i per què.  

El dia de tertúlies alumnes seuen en rotllana amb el llibre el llibre i el quadernet on els nens han escrit a 
casa el paràgraf que han triat i per què l’han triat.    

Els nens van aixecant la mà lliurement per aportar els seus comentaris sobre el capítol o  simplement 
llegint el que han escrit. Hi ha un secretari que apunta el nom dels nens i nenes que volen parlar i dóna 
la paraula.  

A comunitat de Grans, del paràgraf que cada nen ha triat, en treu  un o varis temes que li ha suggerit. 

Després es posen en comú i es vota, es parla del que ha estat triat. 

La mestra dinamitza la tertúlia i procura que tots els alumnes participin.  

En aquestes tertúlies hi participen familiars i/o voluntaris que també s’han llegit el mateix fragment de 
la lectura i participen fent aportacions en la tertúlia. 

 

AVALUACIÓ 

Es farà una avaluació continuada per part de la mestra, i es tindran en compte aquest ítems: 

- Participa de la tertúlia fent aportacions relacionades amb l’argument del llibre. 

- Escolta els companys i companyes durant la tertúlia. 

 

TEMPORITZACIÓ (curs, trimestral, horari...) 

La temporització de l’activitat és de tot un curs.  

Es fa una sessió setmanal que dura 45 minuts. 

 

RECURSOS HUMANS (BE, professorat, famílies...) 

La mestra és la dinamitzadora de l’activitat, però a més hi sol  haver un adult més que normalment és 
un familiar. 
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RECURSOS MATERIALS (espais, materials, TIC...) 

Espai: Aula 

Materials: Llibres de lectura per a tots els nens i nenes (el mateix exemplar) i quadernet.  

Són llibres socialitzats. Els alumnes se’ls enduen a casa per llegir-los i una vegada hem acabat el llibre es 
recullen, es comptabilitzen i es guarden a l’escola.  

 

RECURSOS EXTERNS (BP, PL municipal, Pla d’entorn, mitjans de comunicació...) 

De vegades hem aconseguit els llibres a través dels lots que ens facilita la Biblioteca Pública. 

 

OBSERVACIONS (Durant l’activitat i després de fer-ne l’avaluació) 

És important cuidar el voluntaris que tenim per la Tertúlia ja que les seves aportacions són molt 
valuoses i donen molta riquesa a la Tertúlia. 
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E. Fitxa sobre l’activitat Lectura a Casa. 

  LECTURA A CASA 

Activitat adreçada a:       Comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r) 

 

Àmbit del PLEC:  Competència lectora i el gust per llegir 

OBJECTIUS 

Objectius generals:  

- Fomentar l’ interès i el gust per la lectura. 

- Generar motivació i curiositat a través de la lectura. 
 

Objectius específics de l’activitat: 

- Potenciar l’`hàbit lector.  

- Adquirir una  velocitat i comprensió lectora bona adequada a l’edat.  

- Millorar la modulació de la veu (entonació, vocalització, ús dels signes de puntuació...).  

- Tenir cura d’una bona escolta. 
 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballen: 

- Competència Comunicativa i Lingüística. 

 - Competència d’Aprendre a Aprendre. 

 - Competència d’Autonomia i Iniciativa personal. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat es duu a terme a tota l’escola des de 1r  fins a 6è en diferents formats. 

Aquí ens centrarem concretament en  comunitat de mitjans.  

A comunitat de mitjans, tots els alumnes llegeix el mateix llibre. Excepcionalment a primer alguns 
alumnes llegeixen un altre llibre o una adaptació del llibre de l’aula, per exemple amb un tipus de lletra 
diferent.  

Els alumnes llegeixen diàriament a casa algunes pàgines del llibre de lectura. Tenen un registre de 
control on cada dia han d’apuntar les pàgines que llegeixen i han de signar conforme les han llegides, 
tant elles com els pares. La lectura que es fa a casa hauria de ser en veu alta i controlada per un adult.  

A l’aula diàriament es llegeix en veu alta el text o textos que els nens i nenes ja han llegit a casa. 
Aquesta lectura es fa preferentment al mati. 

 

AVALUACIÓ 

Es farà una avaluació continuada per part de la mestra, i es tindran en compte aquest ítems: 

 

- Llegeix diàriament a casa. 

- Segueix la lectura en veu alta (a l’aula). 

- Llegeix amb un ritme i entonació adequat.  

 

TEMPORITZACIÓ (curs, trimestral, horari...) 

La temporització de l’activitat és de tot un curs.  

Cada dia es dedica una estona a casa, entre 10-15 minuts, i també a l’aula, preferentment a primera 
hora del mati.  

 

RECURSOS HUMANS (BE, professorat, famílies...) 

La mestra és la dinamitzadora de l’activitat, tot i que es precisa de la col·laboració de les famílies (ja que 
la lectura que els nens fan a casa hauria de ser en veu alta). 
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RECURSOS MATERIALS (espais, materials, TIC...) 

Espai: Aula 

Materials: Llibres de lectura per a tots els nens i nenes (el mateix exemplar) i graella de control.  Als 
alumnes amb NEE se’ls donarà un llibre adequat al seu nivell competencial.  

Són llibres socialitzats. Els alumnes se’ls enduen a casa per llegir-los i una vegada hem acabat el llibre es 
recullen, es comptabilitzen i es guarden a l’escola.  

 

RECURSOS EXTERNS (BP, PL municipal, Pla d’entorn, mitjans de comunicació...) 

De vegades hem aconseguit els llibres a través dels lots que ens facilita la Biblioteca Pública. 
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LECTURA A CASA 

Activitat adreçada a:       Comunitat de Grans (4t, 5è i 6è) 

 

Àmbit del PLEC:  Competència lectora i el gust per llegir 

OBJECTIUS 

Objectius generals:  

- Fomentar l’ interès i el gust per la lectura. 

- Generar motivació i curiositat a través de la lectura. 
 

Objectius específics de l’activitat: 

- Potenciar l’hàbit lector.  

- Adquirir una  velocitat i comprensió lectora adequada a les possibilitats evolutives i 
d'aprenentatge de cada alumne. 

- Millorar la modulació de la veu (entonació, vocalització, ús dels signes de puntuació...).  

- Tenir cura d’una bona escolta. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballen: 

- Competència d’Aprendre a Aprendre. 
 - Competència d’Autonomia i Iniciativa personal. 
- Competència Comunicativa i Lingüística. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat es duu a terme a tota l’escola des de 1r  fins a 6è en diferents formats. 

Aquí ens centrarem concretament en  comunitat de grans.  

Els alumnes llegeixen diàriament a casa algunes pàgines d’un llibre de lectura. Els alumnes tenen una 
graella de control on diàriament han d’anotar les pàgines que han llegit i han de signar, tant ells com els 
seus pares. 

Quan acaben el llibre, han d’omplir una fitxa.  
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AVALUACIÓ 

Es farà una avaluació continuada per part de la mestra, i es tindran en compte aquest ítems: 

 

- Llegeix diàriament a casa. 

-  Llegeix amb un ritme i entonació adequat.  

 

TEMPORITZACIÓ (curs, trimestral, horari...) 

La temporització de l’activitat és de tot un curs.  

Cada dia es dedica una estona a casa, entre 10-15 minuts, i també a l’aula, preferentment a primera 
hora del mati.  

 

RECURSOS HUMANS (BE, professorat, famílies...) 

La mestra és la dinamitzadora de l’activitat, tot i que es precisa de la col·laboració de les famílies (ja que 
la lectura que els nens fan a casa hauria de ser en veu alta). 

 

RECURSOS MATERIALS (espais, materials, TIC...) 

Espai: Aula 

Materials: Llibres de lectura per a tots els nens i nenes.  

Són llibres socialitzats, que els alumnes agafen de la biblioteca d’aula. També els donem l’opció de llegir 
un llibre propi.  

 

RECURSOS EXTERNS (BP, PL municipal, Pla d’entorn, mitjans de comunicació...) 

De vegades hem aconseguit els llibres a través dels lots que ens facilita la Biblioteca Pública. 
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F. Fitxa sobre l’activitat Certamen de Lectura en Veu Alta. 

  CERTAMENT DE LECTURA EN VEU ALTA 

Activitat adreçada a:       Comunitat de Mitjans (3r) i Comunitat de Grans 

 

Àmbit del PLEC:  El gust per la lectura 

OBJECTIUS 

Objectius generals:  

- Fomentar l’ interès i el gust per la lectura. 

- Generar motivació i curiositat a través de la lectura. 
 

Objectius específics de l’activitat: 

- Potenciar l’hàbit lector.  

- Adquirir una  velocitat i comprensió lectora bona adequada a l’edat.  

- Millorar la modulació de la veu (entonació, vocalització, ús dels signes de puntuació...).  

- Tenir cura d’una bona escolta. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballen: 

- Competència Comunicativa i Lingüística. 

 - Competència d’Aprendre a Aprendre. 

 - Competència d’Autonomia i Iniciativa personal. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Des del Centre de Recursos Pedagògics i en col·laboració amb la Fundació Enciclopedia Catalana 
s’organitza anualment un certamen de lectura en veu alta pels alumnes de cicle mitjà i superior i pels 
alumnes d’aula d’acollida. L’escola participa en aquest certamen de promoció de la lectura en veu alta.  

Per triar els alumnes que representaran a l’escola es fan diferents trobades. Primer cada aula organitza 
un concurs intern on es tria un nen o nena que representi a l’aula. Un divendres a la tarda fem una 
trobada al gimnàs de l’escola on aquests alumnes llegeixen textos en veu alta. El jurat, format pels 
mestres, tria un alumne de cicle mitjà i un alumne de cicle superior. Aquests dos alumnes ens 
representaran en un acte on hi participen altres escoles de la nostra comarca. 
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G. Fitxa sobre l’activitat Bibliopati. 

  LA BIBLIOTECA COM A ESPAI DE PATI 

Activitat adreçada a:       Comunitat de Mitjans (1r, 2n i 3r) i Comunitat de Grans (4t,5è i 6è) 

 

Àmbit del PLEC:  El gust per la lectura 

OBJECTIUS 

Objectius generals:  

- Fomentar l’ interès i el gust per la lectura. 

- Generar motivació i curiositat a través de la lectura. 
 

Objectius específics de l’activitat: 

- Potenciar l’hàbit lector.  

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballen: 

- Competència Comunicativa i Lingüística. 

 - Competència d’Aprendre a Aprendre. 

 - Competència d’Autonomia i Iniciativa personal. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

De dimarts a divendres la biblioteca s’obrirà l’estona de pati per tal que els alumnes de primària puguin 
venir a llegir, a cercar informació, a preparar les tertúlies... Durant aquesta estona també es farà servei 
de préstec.  

Hi haurà un horari d’utilització de l’espai de biblioteca, de manera que cada dia de la setmana podran 
venir a la biblioteca un o dos nivells.  

 

RECURSOS HUMANS 

Una mestra ajuda als alumnes que ho demanen i fa el servei de préstec. 
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H. Fitxa sobre l’activitat Sant Jordi. 

  SANT JORDI 

Activitat adreçada a:       Des de P3 fins a 6è 

 

Àmbit del PLEC:  El gust per llegir 

OBJECTIUS 

- Despertar el gust per llegir.  
 

- Gaudir d’una escolta atenta.  

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballen: 

- Competència Comunicativa i Lingüística. 

 - Competència d’Aprendre a Aprendre. 

 - Competència d’Autonomia i Iniciativa personal. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Per Sant Jordi es realitzen diferents activitats: 

- Marató de contes: 

Pares, mares, avis, àvies... venen a explicar contes als alumnes de l’escola.  Es confecciona un 
horari amb els nivells d’infantil i primària, i els voluntaris s’apunten al nivell on volen explicar 
contes. El temps per nivell és de 30 minuts.  

- Concurs de punts de llibre: 

Des de la biblioteca s’organitza un concurs de punts de llibre, on hi poden participar tots els 
nens i nenes de l’escola, així com els adults (mestres i familiars).  

- Llibre + coixí: 

Des de P3 fins a 6è fem una estona de lectura al pati. Cada nen/a porta un llibre i un coixí i ens 
trobem tots al pati per compartir una estona de lectura.  
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I. Fitxa sobre l’activitat Xim i Xesca. 

  XIM I XESCA 

Activitat adreçada a:       De 2n a 4t 

 

Àmbit del PLEC:   El gust per llegir 

OBJECTIUS 

Objectius generals:  

- Despertar el gust per llegir. 

- Desenvolupar la comprensió lectora. 
 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballen: 

- Competència Comunicativa i Lingüística. 

 - Competència d’Aprendre a Aprendre. 

 - Competència d’Autonomia i Iniciativa personal. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Xim i Xesca és una eina interactiva i personalitzada per desenvolupar la comprensió lectora i despertar 
el gust per llegir. 

Cada alumne té un codi d'accés per entrar a Xim i Xesca i respondre les preguntes del llibre que s'hagi 
llegit per comprovar si l'ha entès. Si respon bé aconsegueix punts lectors! 

 Punts lectors? 

Per a l'alumne els punts són l'incentiu per posar atenció en allò que llegeix, per continuar llegint i anar 
adquirint l'hàbit lector. 

 Per al mestre els punts són l'eina per fomentar la lectura entre els seus alumnes a través del joc i per 
detectar problemes de comprensió. 

 Cada mestre té un codi d'accés per entrar a Xim i Xesca i veure l'activitat lectora de tots els seus 
alumnes. 
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Qüestionaris de llibres? 

A Xim i Xesca hi ha més de 2.000 qüestionaris de llibres per a nens i joves de moltes editorials i d'autors 
d'arreu del món. Perquè els nens i nenes lectors trobin sempre el qüestionari del llibre que hagin llegit. 

 La base de dades de qüestionaris es va ampliant periòdicament amb les noves publicacions més 
recomanades i amb els llibres que proposen els mestres des de les escoles. 

 El simple fet de llegir és el camí més eficaç per esdevenir lector, però llegir requereix un esforç, 
individual i solitari. Amb Xim i Xesca el nen se sent acompanyat en aquest procés i recompensat per 
l'esforç fet. Perquè de l'esforç en queda constància;  els pares i el mestre el podran valorar i el nen 
voldrà seguir llegint.  
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J. Fitxa sobre l’activitat Autors a les Aules. 

  AUTORS A LES AULES 

Activitat adreçada a:       Comunitat de Mitjans (3r) 

 

Àmbit del PLEC:  El gust per llegir 

OBJECTIUS 

Objectius:  

- Posar en pràctica la capacitat de diàleg.  

- Afavorir el respecte i l’interès pel text escrit.  

- Estimular el gust literari. 

- Prendre consciència de la pròpia capacitat d’expressar-se a través del text escrit. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballen: 

- Competència Comunicativa i Lingüística. 

 - Competència d’Aprendre a Aprendre. 

 - Competència d’Autonomia i Iniciativa personal. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 

Aquesta activitat permet  que els alumnes lectors entrin en contacte directe amb els escriptors i hi 
estableixin un diàleg al voltant dels seus llibres i d’altres temes relacionats amb el fet literari com l’ofici 
d’escriure, el procés de creació, el món editorial. 
 
Un autor visita l’escola amb l’objectiu de parlar amb els alumnes d’una de les seves obres i del fet 
literari. Els alumnes han treballat una de les seves obres a l’aula, a través de la lectura diària o de les 
tertúlies.  

Durant la visita, els alumnes fan preguntes a l’autor per conèixer en què es va inspirar per escriure 
l’obra, quant temps li va portar escriure-la... S’estableix un diàleg entorn a l’obra treballada i l’ofici 
d’escriptor.   
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K. Fitxa sobre l’activitat Les conferències. 

  LES CONFERÈNCIES 

Activitat adreçada a:       Comunitats de Mitjans i Grans 

 

Àmbit del PLEC:  Llegir per aprendre 

OBJECTIUS 

Objectius:  

- Promoure i millorar les competències lingüístiques del nostre alumnat: 
   - Aprendre a expressar-se oralment i per escrit, fent servir el propi cos, materials de suport  i les 
tecnologies de la comunicació. 
   - Aprendre a escoltar i a conversar, aportant coneixements i opinions tot respectant les dels altres. 
 
- Promoure la competència informacional i l’ús de la lectura per a aprendre per part del nostre 
alumnat: 
  - Aprendre a accedir amb eficiència i autonomia a la informació. 
  - Aprendre a avaluar la informació i les seves fonts. 
  - Ser capaç de comprendre la informació per poder incorporar-la a la pròpia base de coneixements. 
  - Aprendre a classificar, emmagatzemar, manipular i combinar la informació reunida o generada per 
elaborar un producte final que serveixi a l’alumne per fer la seva exposició oral. 
  - Utilitzar la informació de manera ètica i legal fent una correcta citació bibliogràfica de les fonts 
utilitzades (bibliografia i webgrafia). 
 
- Promoure el coneixement de la biblioteca de l’escola, l’accés autònom a les fonts informatives i als 
materials i els serveis que la biblioteca posa al seu abast. 

 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballen: 

- Competències transversals: 
   - Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
   - Competència artística i cultural 
   - Tractament de la informació i competència digital 
   - Competència d’aprendre a aprendre 
   - Competència d’autonomia i iniciativa personal 
- Competències específiques centrades en conviure i habitar el món: 
   - Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 
   - Competència social i ciutadana 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Justificació 
Pensar una feina, fer-la i comunicar-la davant d’altres persones són activitats molt freqüents a la nostra 
societat. És més, en la societat actual cada vegada es valora més que una persona sigui capaç de parlar 
en públic per exposar un tema, defensar una opinió, fer una pregunta interessant... 
Per tant, en la societat de la informació, comunicar es converteix en una de les competències bàsiques 
per al desenvolupament de les persones i creiem que a l’escola és el millor lloc per practicar-la. 
 
La tria del tema 
Entenem que la tria ha de ser lliure, però acordada amb el mestre. 
Lliure  per donar una espai de decisió personal a l’alumne. 
Acordat per assegurar que no es repeteixin temes a dins de la classe i que un mateix alumne no faci 
cada any temàtiques semblants, que el tema és adequat per l’edat o adequat per al nivell de cada 
alumne. 
Estipular per cada curs un Tema relacionat amb projecte 1r trimestre, a partir d'un tema general que 
cada alumne pugui concretar (autors del SXX, animals terrestres, plantes...). 
 
Les exposicions 
Hem d’intentar que, a mida que passin els cursos, els alumnes vagin aprenent que presentar un treball 
als companys comporta una sèrie d’habilitats verbals i no verbals que cal anar dominant: 
- Mirar al públic i no només al mestre o a terra. És imprescindible que no mirin a la pissarra sinó al 
públic al qual es dirigeixen. 
- Parlar alt i clar: la vocalització i el to de veu són fonamentals perquè el públic pugui entendre el que 
s’explica. 
- Explicar, no llegir. A mida que passin els cursos han d’aprendre a explicar amb les seves paraules el 
què han aprés. 
- Entendre tot allò que s’explica: Els alumnes han d’entendre tot el que expliquen i conèixer totes les 
paraules que hi ha al seu treball o a la seva explicació. 
- Gesticular: la comunicació no verbal és una part molt important del fet de parlar en públic. L’alumne 
ha d’acompanyar les paraules amb gestos que reforcin la seva explicació.  
 
Els materials 
Quan parlem de materials ens referim als suports que cada alumne porta per acompanyar 
l’exposició. Aquests poden ser objectes, vídeos, fotos, murals, cartolines, presentacions 
digitals...  
A partir de tercer se’ls demanarà que lliurin el guió de la seva exposició. 
A partir de quart, serà obligatori que l’alumne faci la seva exposició amb l’ajuda d’una presentació 
digital, ja sigui feta amb Power Point o qualsevol altre programari adequat per aquesta finalitat. 
 
El rol dels companys 
Els companys han de mantenir un ambient de respecte i escolta activa i, quan s’acabi l’exposició, 
preguntar els dubtes que puguin tenir. 
A partir de tercer, haurien de prendre apunts del que diu el conferenciant per poder, després i segons 
el criteri del mestre, fer-ne un resum, ampliar el tema exposat o fer-ne un examen. 
Tenim pendent elaborar una rúbrica d’avaluació de l’activitat de conferències.  
 
El rol del mestre 
El paper del mestre en aquestes conferències ha de ser: 
- Vetllar perquè a principi de curs tots els alumnes triïn un tema, juntament amb la família, adequat a 
l’edat o a les seves característiques. 
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- Assignar una data d’exposició amb suficient temps per a la preparació. 
- Donar suport als alumnes (més vulnerables.) amb dificultats per preparar la seva conferència 
(materials, expressió, organització tema...). 
- Observar i avaluar les exposicions, així com dinamitzar el debat posterior. 
 
Valoracions 
És important que després de cada conferència, tant l’alumne conferenciant com els oients el/la 
mestre/a, puguin fer-ne una valoració. A partir de 3r seria bo que aquesta valoració, 
més enllà del m’ha agradat o el no m’ha agradat, girés al voltant dels punts tractats a l’apartat 
de les exposicions.. 
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L. Fitxa sobre l’activitat Les parelles lectores. 

  PARELLES LECTORES 

Activitat adreçada a:       1r i 4t 

 

Àmbit del PLEC:  Saber llegir i el gust per llegir 

OBJECTIUS 

Objectius:  

- Reforçar/potenciar la lectura en l’alumnat de primer. 

- Ajudar en l’aprenentatge inicial de la lectura. 

- Fomentar el plaer per la lectura de llibres. 

- Mantenir una bona actitud davant la lectura. 

- Establir relacions d’ajuda i col·laboració entre alumnes. 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballa: 

   - Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
   - Competència social i ciutadana. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

Els alumnes de quart acompanyen en la lectura als alumnes de 1r. Cada alumne de primer 
té un padrí de lectura amb el que llegeix contes i que l’acompanyar en l’aprenentatge de la 
lectura.   
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M. Fitxa sobre l’activitat Lectura en veu alta (adults) de P3 a 6è 

  LECTURA EN VEU ALTA 

Activitat adreçada a:       Comunitat de Petits, Mitjans i Grans 

 

Àmbit del PLEC:  Gust per llegir. 

OBJECTIUS 

Objectius:  

- Fomentar el plaer per la lectura de llibres. 

- Oferir un model de lectura. 
 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballa: 

   - Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
   - Competència social i ciutadana. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

L’adult llegirà en veu alta textos bons, de qualitat, ben triats i seleccionats.  
Es durà a terme de P3 a 6è, però especialment a P5, 1r i 2n, on es treballarà el procés lector 
des de la lectura per part de l’adult. 
L’escolta estructurada és un tipus de lectura que permet treballar les estratègies de 
comprensió sense que l’alumne descodifiqui. El docent llegeix el text en veu alta i es va 
aturant per proposar-los de fer hipòtesis i inferències, per demanar que els alumnes facin 
recapitulacions, per fer-los preguntes de tipologia diversa.  
Amb aquest tipus d’activitat els alumnes poden accedir a textos que estan per sobre del seu 
nivell de lectura, es poden centrar en la comprensió del text i aprofundir en l’ús de les 
estratègies. 
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N. Fitxa sobre l’activitat Grups Interactius de llengua catalana de P4 A 6è i de llengua 
anglesa a 6è 

  GRUPS INTERACTIUS 

Activitat adreçada a:       Comunitat de Petits (P4 i P5), Mitjans i Grans 

 

Àmbit del PLEC:  Saber llegir i llegir per aprendre 

OBJECTIUS 

Objectius:  

- Despertar el gust per llegir. 

- Desenvolupar la comprensió lectora. 

- Progressar en una lectura cada cop més fluïda, tot cuidant el ritme, el to i la entonació. 
 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballa: 

   - Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
   - Competència social i ciutadana. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

ELS GRUPS INTERACTIUS SÓN... 
Grups heterogenis (quant a gènere, nivell d’aprenentatge o origen cultural); formats per 6 o 7 
nens/es,  realitzen 4 activitats diferents dins d’una mateixa sessió. A cada proposta hi ha un 
adult/voluntari de la comunitat que s’encarrega de gestionar, acompanyar i conduir al grup per tal 
d’assolir amb la col·laboració de tothom (entre els alumnes i l’adult) el màxim rendiment i 
excel·lència acadèmica. La curta durada de les activitats, 20 minuts, garanteix l’atenció i la motivació 
dels nens i les nenes. Les persones que acompanyen el petit grup poden fer un seguiment molt més 
individualitzat del procés d’aprenentatge i les dificultats que es troben durant el procés de cada 
alumne; tot fomentant que siguin els mateixos nens i nenes que amb l’ajuda i participació de tots 
els membres arribin a un acord/consens/solució que satisfaci a tothom.  
Una de les quatre activitats que es realitza quinzenalment als grups interactius de llengua és de 
lectura, i concretament dels àmbits de saber llegir o llegir per aprendre.  
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O. Fitxa sobre l’activitat Lectura diària (30 minuts) 

  30 MINUTS DE LECTURA DIÀRIA 

Activitat adreçada a:       Comunitat de Mitjans (2n i 3r) i Grans 

 

Àmbit del PLEC:  Saber llegir 

OBJECTIUS 

Objectius:  

- Millorar les habilitats lectores de l’alumnat utilitzant estratègies lectores adequades en la lectura 
individual silenciosa i en veu alta. 
- Assolir un bon nivell de comprensió lectora aplicant les estratègies afavoridores del procés per a 
comprendre textos de diversa tipologia: planificació, anticipació, identificació de mots, inferències, 
relació entre fragments, capacitat d’autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes 
de tot tipus que formen part del text, interpretació d’esquemes i gràfics, etc. 
- Afavorir l’hàbit lector i el gust per llegir a partir de la tria lliure i personal de les lectures i de la 
pràctica de la lectura autònoma. 
 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

Es treballa: 

   - Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
   - Competència social i ciutadana. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

A partir de 2n es llegirà cada dia 30 minuts, 15 al matí i 15 a la tarda. 
A la comunitat de mitjans, la lectura del mati es farà en veu alta, mentre que a la tarda es farà 
lectura en silenci. A partir de 4t es prioritzarà la lectura en silenci, tot i que també es treballarà la 
lectura en veu alta a través de textos breus, que els alumnes preparen prèviament a casa. 
 

 

 

 


