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1-INTRODUCCIÓ 

 

Llegir és comprendre el significat d’aquelles paraules a les quals algú, secretament, ha donat 

vida, és interpretar el sentit dels mots que resten silenciosos esperant que algú se’ls faci seus, 

és construir les imatges mentals que cadascú imagina en la seva lectura, personal i única per a 

cada moment i per a cada lector, és construir el sentit del text .   

 

Un mateix text té múltiples lectures: la dels diferents lectors i lectores que, amb bagatges 

personals diferents i amb intencions de lectura distintes, construiran el sentit del text 

interioritzant-lo i fent-lo seu dintre de les seves xarxes de coneixements. I també la pluralitat de 

lectures d’un mateix text per un mateix individu, en diferents moments de la vida.  

 

El text resta silenciós, esperant que algun lector o lectora vulgui donar-li vida i construir el seu 

significat. Cada lectura és una vida diferent, una vida curta, una vida llarga, una vida vertiginosa 

i una vida pacient; totes i cadascuna d’aquestes vides corresponen  a cada individu i a cada 

moment de lectura, per la qual cosa la lectura esdevé suggerent i calidoscòpica. És plaentera 

aquesta construcció del sentit. Atansar els joves a aquest gaudi serà un dels reptes de les 

classes de lectura. 

 

No volem fer lectors que es quedin en un nivell de lectura superficial, que només descodifiquin 

els signes gràfics que trobem en qualsevol escrit, o que simplement facin un simple procés de 

transferència d’informació, sinó que volem formar lectors competents, que decideixin els 

objectius de lectura que cada situació els exigeix, que dominin les habilitats lectores bàsiques, 

que regulin el seu procés de lectura, que siguin autònoms en el seu procés i puguin decidir 

l’itinerari de lectura que volen, que siguin crítics i creatius i que, en definitiva, siguin capaços de 

construir el sentit dels textos. 

 

Emmarcats en aquest paradigma, l’institut la Mitjana va començar la formació i el treball del 

projecte ILEC del Departament d’Ensenyament durant el curs 2014-2015. La primera peça 

d’aquest projecte va néixer en el moment que la direcció va creure important incloure un temps 

de lectura en l’horari escolar de l’alumnat d’ESO, el que anomenem: “Lectura a l’aula”, 

considerant que l’impuls de la lectura esdevé una estratègia fonamental per assolir l’èxit escolar 

de tot l’alumnat. La seva implementació inicial es va concretar en un temps de lectura de vint 

minuts dintre de l’horari escolar de l’alumnat d’ESO per tal de fer lectura silenciosa i despertar el 

gust per llegir. I continua avui vigent i amb molt d’entusiasme per part del professorat i de 
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l’alumnat del centre. Ha esdevingut un temps de lectura on alumnes i professors troben un 

espai personal i lliure per gaudir i créixer amb els llibres, amb la bellesa dels mots.   

 

Al llarg d’aquests tres cursos una part del professorat de matèries lingüístiques i no lingüístiques 

ha participat  en la formació ILEC i ha implementat a l’aula activitats i tasques sorgides del marc 

teòric treballat en les sessions de formació. Hem treballat els tres eixos fonamentals del 

projecte : « gust per llegir », « saber llegir » i « llegir per aprendre » i és en aquest tercer any 

quan el centre ha cregut convenient redactar el Pla de Lectura de centre -PLEC-, document 

que, a partir de les necessitats detectades en una anàlisi prèvia, recull els objectius, les 

metodologies i les estratègies necessàries per assegurar l’assoliment de les competències 

bàsiques i per fomentar l’hàbit lector i el gust per llegir per part de l’alumnat. 

 

El PLEC s’articula al voltant de tres eixos bàsics per desenvolupar la competència lectora de 

l’alumnat : 

 

a) Saber llegir. L’aprenentatge de la lectura representa el desenvolupament de la capacitat 

de llegir, de comprendre i d’interpretar textos. En l’ensenyament secundari hem de 

continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades, òbviament, a les exigències 

de cada nivell educatiu. 

 

b)  Llegir per aprendre. La competència lingüística en general i la comprensió lectora en 

particular són a la base de qualsevol aprenentatge. En el cas concret de la comprensió 

lectora, si més no en el nostre sistema educatiu, el seu domini és cabdal per tenir èxit 

escolar. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l’aprenentatge, sent 

conscients de les estratègies específiques que fan servir en cada àrea del coneixement. 

A més, han de tenir la capacitat d’usar la lectura com a eina d’accés a la informació, la 

descoberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura esdevé un 

instrument d’aprenentatge a totes les àrees i matèries del currículum. 

 

c)  Gust per llegir. S’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura 

sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho 

explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir amb els altres. 

 

Cadascun d’aquests eixos tracta la lectura des d’una perspectiva que complementa els altres, 

tenint en comú un concepte més ampli i transversal de la competència lectora que consisteix a 
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“comprendre i emprar els textos escrits i a reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir els objectius 

propis, desenvolupar el coneixement i el potencial de cadascú i participar en la societat” (PISA, 

2009). 
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2-OBJECTIUS GENERALS DEL PLEC 

 

La finalitat del PLEC és assegurar l’assoliment de les competències bàsiques i el foment de 

l’hàbit lector. Per això el seu objectiu principal és garantir la competència lectora de tot 

l’alumnat, fent que aquesta competència sigui una prioritat en el centre i per a tota la comunitat 

educativa. Amb aquest objectiu, l’institut la Mitjana ha redactat els objectius generals del PLEC, 

atenent als objectius generals del departament d’ensenyament, formulats  dintre del seu Pla 

Nacional de Lectura: 

 
• Millorar la capacitat de comprendre textos per augmentar el rendiment acadèmic de tot 

l’alumnat. 

• Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a 

aprenents autònoms amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de 

la lectura una de les eines bàsiques per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del 

currículum. 

• Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint. 

 

OBJECTIUS GENERALS PLEC INS LA MITJANA 

 
 Potenciar la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de 

tota l’escolaritat bàsica, amb la finalitat de millorar la competència lingüística, base de 

tots els aprenentatges. 

 Afavorir la integració de la competència lectora en totes les àrees del currículum. 

 Millorar la capacitat de comprendre textos per augmentar el rendiment acadèmic de tot 

l’alumnat. 

 Promoure l’autonomia i la competència de l’alumnat en l’accés, el tractament i l’ús de la 

informació. 

 Fer de la lectura una de les eines bàsiques per a l’aprenentatge en totes les àrees i 

matèries del currículum. 

 Afavorir la planificació i la coordinació, la sistematització i la coherència de les 

estratègies que el centre desenvolupa a l’entorn de la lectura. 

 Estimular l’ús de metodologies més actives i significatives per a l’alumnat. 

 Fomentar l’hàbit lector i ajudar a descobrir i a valorar el plaer de la lectura. 

 Comptar amb la biblioteca del centre com a element dinamitzador de la lectura i com a 

espai d’informació i de documentació. 
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 Relacionar-se i coordinar-se amb els Plans i els serveis que ofereixi l’entorn proper: 

Plans Educatius d’Entorn, biblioteca pública, llibreries, centres cívics, etc. 

 Promoure la formació del professorat per tal millorar la qualitat de la seva intervenció i 

implicació en el desenvolupament del PLEC. 

 Promoure eines d’avaluació continuada i d’autoavalució que facilitin el seguiment del 

PLEC i l’adequació dels objectius a les noves necessitats del  centre. 

 

 

2.1 PLEC i COMPETÈNCIES BÀSIQUES  

 

D’altra banda, també hem cregut necessari incloure les competències bàsiques de l’àmbit 

lingüístic relacionades amb la competència lectora de l’alumnat, així com els criteris d’avaluació 

referits a aquestes competències en els quatre cursos de l’ESO, segons el currículum del 

departament d’ensenyament.  -decret 187/2015 DOGC núm.6945-28.8.2015 -   

 

COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

 
Dimensió comunicativa 
 

1- Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, 

dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

2-Reconèixer els gèneres de text, l’estructura i el seu format, i interpretar-ne els trets lèxics, 

morfosintàctics per comprendre’ls. 

3-Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement. 

 

Dimensió literària 
 
10-Llegir obres i conèixer els autors/ores i els períodes més significatius de la literatura 

catalana, castellana i universal. 

11-Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre obres literàries, tot identificant 

gèneres, i interpretant i valorant els recursos literaris dels textos. 

 

Dimensió actitudinal 

1-Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al  coneixement, i per 
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al gaudi personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-

se amb els altres. 

 

COMPETÈNCIES DE L’ÀMBIT LINGÜÍSTIC 

SABER LLEGIR LLEGIR PER APRENDRE GUST PER LLEGIR 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

2-Reconèixer els gèneres de 

text, l’estructura i el seu 

format, i interpretar-ne els trets 

lèxics, morfosintàctics per 

comprendre’ls. 

 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA  

1-Obtenir informació, 

interpretar i valorar el 

contingut de textos escrits de 

la vida quotidiana, dels mitjans 

de comunicació i acadèmics 

per comprendre’ls. 

 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

10-Llegir obres i conèixer els 

autors/ores i els períodes més 

significatius de la literatura 

catalana, castellana i universal. 

11-Expressar, oralment o per 

escrit, opinions raonades sobre 

obres literàries, tot identificant 

gèneres, i interpretant i valorant 

els recursos literaris dels textos. 

 
3-Desenvolupar estratègies de 

cerca i gestió de la informació 

per adquirir coneixement. 

 

 

DIMENSIÓ ACTITUDINAL 

1-Adquirir l’hàbit de la lectura com un mitjà per accedir a la informació i al  coneixement, i per al gaudi 

personal; i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els 

altres. 
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CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 
Ens ha semblat pertinent incloure els criteris d’avaluació de la comprensió lectora dels quatre 

cursos de l’ESO i una selecció d’aquells criteris d’avaluació relacionats amb els tres eixos de 

treball del document de la dimensió literària i de la dimensió actitudinal. 

 

Primer curs 

Dimensió comprensió lectora  

 

1. Utilitzar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de text narratius, descriptius, 

conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, i argumentatius senzills.  

2. Llegir, comprendre i interpretar textos escrits propis de la vida quotidiana, de les relacions 

socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, captant el sentit global, identificant 

la informació rellevant, extraient informacions concretes, fent inferències, determinant l'actitud 

del parlant, i reconèixer alguns aspectes de la seva forma i el seu contingut.  

3. Identificar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que s'obtinguin de les 

biblioteques o de qualsevol altra font d'informació impresa en paper o digital, integrant-los en un 

procés d'aprenentatge continu.  

4. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 

comprensió de textos escrits i audiovisuals, i per revisar progressivament autònoma els textos 

propis i aliens.  

 

Dimensió literària  
 
13. Llegir i comprendre, de forma guiada, obres literàries de la literatura catalana, castellana i 

universal de tots els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions, 

mostrant interès per la lectura.  

14. Redactar textos personals d’intenció literària des d’una perspectiva lúdica i creativa.  

15. Consultar adequadament fonts d'informació variades, per realitzar un treball acadèmic en 

suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptant un punt de vista crític 

i personal i utilitzant les tecnologies de la informació.  

16. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 

comprensió i expressió de textos literaris, i per compondre i revisar progressivament autònoma 

els textos propis i aliens.  
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Segon curs 

Dimensió comprensió lectora  

 

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de text narratius, descriptius, 

conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius.  

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos escrits propis de la vida quotidiana, de les 

relacions socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, captant el sentit global, 

identificant la informació rellevant, extraient informacions concretes, fent inferències, 

determinant l'actitud del parlant, i reconèixer alguns aspectes de la seva forma i el seu 

contingut.  

3. Identificar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que s'obtinguin de les 

biblioteques o de qualsevol altra font d'informació impresa en paper o digital, integrant-los en un 

procés d'aprenentatge continu.  

4. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 

comprensió de textos escrits i multimèdia, i per revisar progressivament autònoma els textos 

propis i aliens.  

 

Dimensió literària  

13. Llegir i comprendre, de forma guiada, obres literàries de la literatura catalana, castellana i 

universal de tots els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions, 

mostrant interès per la lectura.  

16. Consultar adequadament fonts d'informació variades, per realitzar un treball acadèmic en 

suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptant un punt de vista crític 

i personal i utilitzant les tecnologies de la informació.  

17. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 

comprensió i expressió de textos literaris, i per compondre i revisar progressivament autònoma 

els textos propis i aliens.  

 

Tercer curs 

Dimensió comprensió lectora  

 

1. Aplicar estratègies de lectura comprensiva i crítica de gèneres de text narratius, 

descriptius, conversacionals, predictius, persuasius, instructius, expositius, argumentatius, 

periodístics i publicitaris. 

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos escrits propis de la vida quotidiana, de les 
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relacions socials, de la vida acadèmica i dels mitjans de comunicació, captant el sentit 

global, identificant la informació rellevant, extraient informacions concretes, fent 

inferències, determinant l'actitud del parlant, i valorar alguns aspectes de la seva forma i 

el seu contingut. 

3. Identificar, contrastar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que 

s’obtinguin de les biblioteques o de qualsevol altra font d'informació impresa en paper o 

digital, integrant-los en un procés d’aprenentatge continu. 

4. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 

comprensió de textos escrits i multimèdia, i per revisar progressivament autònoma els 

textos propis i aliens. 

 

Dimensió literària 

1. Llegir i comprendre, de forma progressivament autònoma, obres literàries de la literatura 

catalana, castellana i universal de tots els temps i de la literatura juvenil, properes als 

propis gustos i aficions, mostrant interès per la lectura. 

2. Consultar i citar adequadament fonts d'informació variades, per realitzar un treball 

acadèmic en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptant un 

punt de vista crític i personal i utilitzant les tecnologies de la informació. 

3. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 

comprensió i expressió de textos literaris, i per compondre i revisar progressivament 

autònoma els textos propis i aliens. 

 

 

Quart curs 

Dimensió comprensió lectora  

 

1. Aplicar diferents estratègies de comprensió lectora per a la lectura de gèneres de text 

narratius, descriptius, conversacionals formals, predictius, persuasius, instructius, expositius, 

argumentatius i administratius.  

2. Llegir, comprendre, interpretar i valorar textos escrits propis de la vida quotidiana, de les 

relacions socials, de la vida acadèmica, dels mitjans de comunicació, de l’àmbit laboral i de 

relacions amb organismes, captant el sentit global, identificant la informació rellevant, extraient 

informacions concretes, fent inferències, determinant l'actitud del parlant i valorant alguns 

aspectes de la seva forma i el seu contingut.  
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3. Identificar, contrastar i seleccionar, de fonts d’informació fiables, els coneixements que 

s'obtinguin de les biblioteques o de qualsevol altra font d'informació impresa en paper o digital 

integrant-los en un procés d'aprenentatge continu.  

4. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 

comprensió de textos escrits i multimèdia, i per a la revisió progressivament autònoma dels 

textos propis i aliens.  

 

Dimensió literària  

 

13. Llegir i comprendre de forma autònoma obres literàries de la literatura catalana, castellana i 

universal de tots els temps i de la literatura juvenil, properes als propis gustos i aficions, 

mostrant interès per la lectura.  

16. Consultar i citar adequadament fonts d'informació variades, per realitzar un treball acadèmic 

en suport paper o digital sobre un tema del currículum de literatura, adoptant un punt de vista 

crític i personal, i utilitzant les tecnologies de la informació.  

17. Emprar la reflexió gramatical a nivell de la frase i del text per resoldre problemes de 

comprensió i expressió de textos literaris, i per a la revisió progressivament autònoma dels 

textos propis i aliens.  

 

 

Dimensió actitudinal i plurilingüe (1r, 2n, 3r, 4t ESO) 

 

17. Valorar la importància de la lectura i l’escriptura com a eines d'adquisició dels aprenentatges 

i com a estímul del desenvolupament personal.  
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3- ANÀLISI PRÈVIA: DIAGNOSI  

 

Al llarg d’aquests tres anys de treball en el projecte ILEC, l’institut la Mitjana ha realitzat 

diferents diagnosis per tal de conèixer la situació del centre en relació a la competència lectora i 

literària de l’alumnat, així com els perfils lectors de la comunitat educativa. Cadascuna d’elles 

està centrada en els diferents eixos de treball del projecte : « saber llegir », « llegir per 

aprendre » i  «gust  per llegir ». 

  

En el curs 2014-2015 es va realitzar la diagnosi del centre en relació al tema de la lectura, és a 

dir, es volien conèixer les característiques més destacades de la comunitat educativa de 

l’institut. La implementació d’aquest objectiu es va situar en dos eixos de treball; d’una banda, 

conèixer el nivell de competència lectora de l’alumnat de 1r d’ESO i, de l’altra, descriure els 

perfils lectors dels diferents agents de la comunitat educativa: l’alumnat, el professorat i les 

famílies, a fi de poder dibuixar els trets més importants del centre respecte a la lectura. 

 

Dintre del primer eix de treball de la diagnosi: “conèixer el nivell de competència lectora de 

l’alumnat” de primer curs  es van implementar les proves ACL de sisè de primària en tots els 

grups de 1r i els resultats van ser satisfactoris perquè el 77,63% de l’alumnat avaluat va superar 

la prova. També es va triar un grup de control, format per alumnat  de perfil mitjà i susceptibles 

de millora, a fi d’analitzar el seu procés lector al llarg d’aquests tres cursos.  

 

Dintre del segon eix de treball de la diagnosi  es van implementar tres enquestes per conèixer el 

“perfil lector de les famílies, el professorat i l’alumnat de 1r i 2n d’ESO” i els seus resultats van 

ser força satisfactoris en els tres àmbits d’actuació, tal com s’explica en l’annex 1 del document. 

(1) Quant al perfil lector de les famílies vam trobar que el 71% de l’alumnat tenia models de 

lectors adults, el 76% gaudia del carnet de la Biblioteca Pública i un 52% de famílies mostrava 

hàbits lectors com visites a llibreries, participació en clubs de lectura… Pel que fa al professorat 

del centre, el 91% llegia per plaer i el 73% llegia literatura específica de la seva disciplina. 

També reflectia bons hàbits lectors: el 73% llegia diàriament i creia que era un model lector, 

dada que pot ajudar a la formació de lectors en l’àmbit escolar. I, finalment, en relació al perfil 

lector de l’alumnat, s’observava que, aproximadament, el 50% llegeix per plaer, feia cas de les 

recomanacions de lectura fetes per pares, professors i amics i llegia llibres de ficció per damunt 

dels de coneixements. Aquestes dades van ser indicadors que ens van mostrar com aquests 

alumnes havien de madurar com a lectors i s’havia de treballar activitats d’animació a la lectura 

per formar lectors literaris. 
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En el curs 2015-2016, el treball del projecte ILEC es va centrar en l’eix del “saber llegir” i la 

diagnosi va ser feta en relació a la tipologia d’activitats de fluïdesa lectora portades a terme a 

l’institut, a través dels següents departaments didàctics i seminaris: tecnologia, ciències, 

matemàtiques, ciències socials, educació física, llengües estrangeres i llengua catalana i 

castellana. Els resultats ens van mostrar com en totes les matèries i els nivells es treballava el 

model lector del mestre i de l’alumne, però s’havia de millorar en la preparació de la lectura 

expressiva i les relectures per assegurar la comprensió del text en totes les matèries no 

lingüístiques. Així com s’havia d’ampliar el treball d’entrenament lector a tot tipus de grups, no 

només als que presentaven més dificultats d’aprenentatge. 

 

Una altra dada important d’aquest curs van ser els resultats de les proves de comprensió 

lectora implementades a l’alumnat de l’ESO. L’alumnat de 1r va realizar les ACL i els seus 

resultats van ser molt bons, ja que el 85% les va superar. D’altra banda, l’alumnat de 2n d’ESO 

va fer unes proves d’avaluació diagnòstica i van obtenir uns resultats del 66% de superació de 

la prova.  

 

I, finalment, arribem a aquest curs 2016-2017 on el treball del projecte ILEC està dirigit a l’eix 

del “llegir per aprendre”, del qual n’hem fet una diagnosi inicial en diferents departaments per 

veure en quina situació es troba el centre en relació a aquest eix de treball. El qüestionari de 

diagnosi consta de quatre parts: reflexió sobre el paper de la lectura dins de l’àrea, el lector, els 

textos i la tipologia d’activitats.  

 

Pel que fa al primer apartat, el professorat creu que la lectura és un tema  analitzat i reflexionat 

dins de les respectives matèries, coneix els continguts clau i els criteris d’avaluació de la 

competència lectora i comparteix la idea que és molt important el treball de la lectura des de 

totes les àrees curriculars per formar lectors competents.   

 

En relació a l’apartat del lector, el professorat explica que les activitats de lectura es planifiquen 

des de la perspectiva de l’alumne, ja que es té en compte el tipus d’alumnat amb què es treballa 

i les necessitats que aquest presenta. Generalment, s’expliciten els objectius de lectura dels 

diferents textos treballats a l’aula, així com els diferents moments del procés lector. L’alumnat 

sol tenir un paper actiu en la major part de les activitats de lectura, ja que ells són els 

protagonistes del seu propi aprenentatge. D’altra banda, la lectura és preparada amb activitats 

prèvies, tals com la presentació formal del text i el seu objectiu de lectura, el treball del 
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vocabulari clau per a la seva comprensió i l’explicació dels referents per entendre el sentit del 

text. En les activitats de lectura de les diferents matèries es treballen de manera explícita les 

estratègies lectores implicades en el llegir per aprendre. (fer connexions, identificar el tema i les 

idees principals, resumir i reorganitzar la informació, reparar la comprensió). 

 

Quant als textos, la selecció de les lectures de la matèria és feta tenint en compte les 

característiques de l’alumnat, per tant els textos són analitzats prèviament per detectar les 

dificultats de comprensió i, a més, el professorat estableix bastides per ajudar a la comprensió 

del text. D’altra banda, el professorat d’algunes matèries no lingüístiques creu que s’ha de 

treballar l’estructura dels tipus de textos expositius i aprofundir en el treball específic del 

llenguatge acadèmic utilitzat en la matèria. Ambdues idees són compartides per la resta de 

professorat i s’han començat a treballar, alhora que es pretén sistematitzar el tipus de  

preguntes de comprensió literal, inferencial i crítica en les activitats de lectura de la matèria. 

 

Finalment, respecte a la tipologia d’activitats planificades en les matèries s’observa un ventall 

d’activitats variades i s’utilitza la interacció oral en el grup classe per facilitar la comprensió dels 

textos. Es treballa la cerca d’informació vinculada a les necessitats de la matèria a través 

d’activitats guiades pel professorat (cerques, ressenyes, treballs…) i són comentades les fonts, 

a fi de formar lectors crítics. Des dels diferents departaments es comparteix un model didàctic 

d’intervenció docent per a la lectura, ja que el professorat dóna model posant veu al pensament, 

mostra explícitament el procés de comprensió lectora i preveu l’ús d’ajudes per millorar la 

comprensió de l’alumnat. Aquestes actuacions didàctiques creiem que són possibles gràcies a 

la formació i treball ILEC d’aquests tres cursos acadèmics.   

 

Arribats a aquest punt del camí hem cregut que era l’hora de redactar el Pla de lectura de 

centre, carta de navegació del treball lector realitzat en el nostre institut. Entenent-lo com un 

procés obert, recursiu i flexible, per la qual cosa tot allò que explicarem és la història del que 

estem fent fins ara, però queda obert a qualsevol modificació, ampliació i millora en els anys 

successius.  
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4- SABER LLEGIR 

 

4.1 Concepte  

 

La comunicació en un sentit ampli, feta amb tota mena de suports i formats, ha esdevingut un 

element clau en la societat actual. Tothom necessita desenvolupar la competència comunicativa 

en general, i la lectora en particular, per esdevenir ciutadà o ciutadana amb plenitud i 

responsabilitat.  L’eix de “saber llegir” se centra en l’aprenentatge de la lectura, entès com una 

progressió ascendent en l’adquisició de la competència lectora, com una ampliació de la 

capacitat de llegir i interpretar textos cada vegada més complexos, i com una necessitat de 

superació i esforç en la lectura. Suposa un conjunt d’habilitats cognitives (descodificar, 

coneixement de vocabulari i gramàtica, interpretació d’estructures lingüístiques i textuals, co-

neixement del món…) i metacognitives (ajustament, control, adequació al propòsit…). Una bona 

competència lectora implica, doncs, saber llegir, comprendre i interpretar textos en diferents 

suports: text imprès i text electrònic, en diversos formats: continu, discontinu, multimodal i 

atenent a les tipologies textuals bàsiques i els gèneres textuals més utilitzats en la institució 

escolar i en els contextos socials de lectura de l’alumnat de secundària.  

 

La competència lectora és una capacitat complexa i transversal, determinada socialment i 

culturalment. Suposa comprendre i emprar textos de tota mena, reflexionar-hi i implicar-se en la 

seva lectura per assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i totes les 

potencialitats personals que faran possible participar de manera conscient, crítica, responsable i 

cívica en una societat democràtica. Per tant, quan parlem d’un “lector competent”, en l’actualitat 

estem parlant d’un lector actiu (també escriu), creatiu (produeix continguts), multilingüe i crític, 

ja que és capaç de seleccionar, analitzar i avaluar la informació. 

 

L’ensenyament d’aquesta competència recau en tot el professorat dels centres de secundària i, 

per tant, és important compartir el mateix model d’ensenyament basat en el procés lector i els 

nivells de processament de la informació. La formació ILEC ajuda a construir aquest model 

d’ensenyament mitjançant la reflexió conjunta del professorat de matèries lingüístiques i no 

lingüístiques a partir del marc teòric actual.  

 

El treball d’aquesta competència al llarg de l’ensenyament secundari es pot articular al voltant 

de quatre blocs fonamentals: el treball de la fluïdesa lectora, el treball explícit de les estratègies 
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de lectura des de les diferents matèries, el treball de les tipologies textuals i els gèneres textuals 

i la lectura guiada en les matèries lingüístiques..  

 

En relació al primer bloc de treball, la fluïdesa lectora, cal recordar que per poder accedir a la 

comprensió d’un text és necessari llegir amb una bona fluïdesa, és a dir, l’alumne ha de 

dominar una bona mecànica lectora (lectura continuada, sense interrupcions, ni dubtes, ni 

vacil·lacions) per tal de poder centrar l’atenció en les habilitats de comprensió del text i no tant 

en les de descodificació. La fluïdesa lectora també fa referència a l’oralitat de la lectura, és a dir, 

a la capacitat d’interpretar un text per comunicar-lo a un auditori. El concepte de fluïdesa lectora 

abraça aspectes com la velocitat lectora, la fidelitat al text, el ritme, la pronúncia, l’entonació, 

l’expressivitat i la gesticulació. Tot i que la fluïdesa lectora es manifesta en la lectura en veu 

alta, és inherent a la lectura autònoma i silenciosa. En aquest sentit, les habilitats de llegir i de 

parlar estan estretament lligades i comparteixen bona part dels continguts. No és possible 

comunicar un text sense haver-lo comprès, però encara que s’hagi entès no es podrà comuni-

car sense aplicar els elements propis de la llengua oral que hem esmentat abans (pronúncia, 

entonació, ritme...). 

 

En relació al segon bloc de treball, les estratègies lectores, hem de remarcar la importància de 

pensar un espai dintre de les diferents matèries per treballar-les de manera explícita i 

organitzada. Una bona comprensió, un bon domini i control de les estratègies lectores són 

fonamentals per aprendre ciències, socials, matemàtiques i qualsevol disciplina o àrea de 

coneixement. No hem d’oblidar que la llengua ordena el nostre pensament i és l’instrument per 

aprendre i construir coneixement. 

 

Un lector competent és un lector estratègic, és a dir, un lector capaç de seleccionar quines 

estratègies i habilitats li són més útils i eficaces per resoldre una situació de lectura, 

determinada per un propòsit i un tipus de text. Un lector competent abans de llegir fa una 

planificació global, que després ajusta davant les dificultats que troba mentre llegeix, segons la 

complexitat del text, la manca de coneixements per abordar-lo o la poca experiència lectora en 

el gènere textual que està llegint. També, quan acaba la lectura, és capaç d’analitzar en quin 

grau ha satisfet l’objectiu de lectura i quin ha estat el seu nivell lector 

 

El tercer bloc ens situa en el treball de les tipologies textuals i els gèneres textuals més utilitzats 

per l’alumnat de secundària. Aquests continguts són curriculars en les competències de l’àmbit  

lingüístic de llengua catalana i llengua castellana, dintre de la comprensió lectora. Al llarg de 
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l’ensenyament obligatori l’alumnat haurà d’estudiar i treballar les tipologies textuals establertes 

per la lingüística del text: textos descriptius, narratius, conversacionals, predictius, instructius, 

expositius, argumentatius i retòrics. I, també, avesar-se a llegir i saber redactar aquells gèneres 

textuals més comuns en aquestes edats: narracions breus, descripcions de personatges, 

receptes de cuina, instruccions de jocs, resums i esquemes, textos d’opinió, anuncis i poemes… 

El coneixement de cada tipologia textual i les seves característiques formals pot permetre a 

l’alumnat recuperar experiències lectores i adequar la forma de llegir a les noves lectures. 

Conèixer l’estructura interna dels textos li permetrà reconèixer les parts i li facilitarà relacionar-

ne les idees que porta el text.  

 

D’altra banda, el bagatge lèxic que tingui el lector i el coneixement semàntic (significat de 

sufixos, prefixos, capacitat d’identificar el mot primitiu d’una paraula, establir relacions entre 

paraules del mateix camp semàntic...) el posa en una situació avantatjada a l’hora de 

comprendre el text. De la mateixa manera, reconèixer les estructures morfosintàctiques i el 

valor semàntic dels connectors ajuda el lector a relacionar les paraules per construir 

proposicions i a relacionar aquestes proposicions amb idees de diferent complexitat. A l’hora de 

comprendre un text entren en joc diferents habilitats i coneixements, però el coneixement 

lingüístic del lector hi té un pes considerable. 

 

I, finalment, en relació a l’últim apartat ens agradaria començar dient que la lectura guiada ha 

estat sempre una responsabilitat de l’escola i la tasca que els docents han sentit com a més 

pròpia. El desenvolupament d’hàbits permanents de lectura no es pot separar del progrés de les 

capacitats de comprensió i interpretació dels textos. En l’etapa secundària és convenient 

atendre la lectura literària prescriptiva prevista pel centre al llarg dels diferents cursos i àrees de 

llengua, així com la relació amb el treball a l’aula. Es tracta de pensar bé les lectures de totes 

les etapes a través d’una planificació conjunta on es contemplin diversos criteris: un ventall 

variat de gèneres, autors/es i temes de la LIJ i de la literatura catalana, castellana i universal; 

l’adequació al context de l’alumnat, a la seva experiència de vida i de lectura anterior i una 

gradació de dificultat en les lectures programades, atenent al nivell dels lectors i lectores. 

Creiem que una millora necessària en aquest àmbit és la implicació del professorat de totes les 

àrees en la lectura de textos i llibres informatius ja que ajudaríem a formar lectors més 

competents.  
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4.2 Objectius  

 

1. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, escolars i dels mitjans de 

comunicació en diferents formats i suports 

2. Dissenyar activitats per treballar la fluïdesa lectora de l’alumnat.  

3. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar el contingut 

d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la lectura. 

4. Treballar explícitament les estratègies lectores per tal d’ajudar a millorar la comprensió dels 

textos i formar lectors competents. 

5. Treballar la comprensió literal, inferencial i crítica dels textos utilitzats. 

6. Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el 

component semàntic de les paraules i de les estructures morfosintàctiques més habituals. 

7. Distingir els diversos tipus de text i identificar les seves característiques: estructura, lèxic, 

morfosintaxi.  

8. Reconèixer les parts del text i la seva organització per poder distingir les idees més 

rellevants.  

9. Llegir tota classe de textos atenent a les tipologies textuals estudiades i en diferents formats 

i en tota mena de suports. 

10. Detectar i interpretar marques lèxiques i morfosintàctiques per comprendre millor el text.  

11. Identificar els formats i suports en què pot aparèixer el text per tal de comprendre  i 

interpretar el seu significat. 

12. Practicar la lectura intensiva i extensiva al llarg de l’escolaritat. 

13. Llegir de manera habitual i estar disposat/da a gaudir en el procés, tant pel que fa a 

l’expectativa d’aprendre com al desig d’endinsar-se en realitats o ficcions noves, de saber 

i d’imaginar.  

14. Ajudar a formar lectors estratègics, autònoms, motivats i competents.   
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4.3 Estratègies i activitats  

 

En aquest eix del “saber llegir” el centre dissenya i organitza les següents activitats per 

treballar i millorar la competència lectora de l’alumnat:   

 

ACTIVITATS  “SABER LLEGIR” 

1. Activitats de fluïdesa lectora dels departaments de llengua catalana i castellana, 

tecnologia, socials, ciències i llengües estrangeres. 

2. Tallers d’estratègies de lectura adreçats a 1r i 2n ESO  

3. Treball de les tipologies textuals i els gèneres textuals en llengua catalana i 

castellana.  

4. Treball d’activitats de comprensió lectora en els llibres de text i materials utilitzats a 

l’aula. 

5. Treball de les lectures obligatòries i optatives en llengua catalana i llengua 

castellana.  

6. Treball de comprensió lectora en les matèries optatives: Competències bàsiques de 

1r, 2n i 3r d’ESO.  

 

 

 

Activitat 1:  Activitats de fluïdesa lectora ESO  (2)  

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència oral i la competència  lectora de l’alumnat. 

Descripció de l’activitat: Els departaments de llengua catalana i llengua castellana, tecnologia, 

socials, anglès, ciències i educació física programen activitats per treballar i sistematitzar la 

fluïdesa lectora, activitats de lectura en veu alta per aprendre i millorar el ritme, la pronúncia, 

l’entonació i l’expressivitat de l’alumnat del centre. Aquestes activitats es troben  detallades en 

l’annex 2 i podríem sintetitzar-les en : 

 Lectures expressives en veu alta de fragments literaris, dels mitjans de comunicació i 

escolars. 

 Lectura expressiva d’obres de la LIJ , contes, narracions  i poemes. 

 Lectura dramatitzada en veu alta de fragments teatrals. 

 Treball de lectura expressiva per participar en el “Certamen de lectura en veu alta” 

 Lectura expressiva de les notícies d’un magazín a 2n d’ESO 

 Lectura expressiva de poemes en el “Dia Mundial de la Poesia”  

 Lectura expressiva de contes per Sant Jordi  
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 Lectura expressiva dels diferents discursos dels mítings del projecte de 3r ESO: “Fem un 

món més sostenible”. 

 Lectura expressiva de poemes de literatura castellana, abans del recital poètic 

d’Emiliano Valdeolivos.  

 Lectura expressiva dels textos expositius de les lliçons del llibre de text. 

 Lectura compartida de notícies d’actualitat tecnològica 

 Lectura en veu alta del projecte científic i de valors elaborat per a la competició FLL 

 Lectura dramatitzada dels diferents diàlegs del llibre de text. 

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 2:  Tallers d’estratègies de lectura adreçats a 1r i 2n d’ESO  (3) 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència lectora de l’alumnat. 

Descripció de l’activitat: Organització d’uns tallers d’estratègies lectores adreçats a l’alumnat 

de 1r i 2n d’ESO per tal de treballar de manera explícita cadascuna de les estratègies 

estudiades en la formació ILEC: fer-se preguntes, formular i comprovar hipòtesis, inferències, 

visualitzar, fer connexions, reorganitzar la informació i reparar la comprensió. Aquestes 

estratègies seran treballades des de les matèries de llengua catalana i llengua castellana, 

llengües estrangeres, tecnologia, socials i ciències. El model d’intervenció docent d’aquests 

tallers seguirà les fases de modelatge, pràctica guiada i pràctica independent, segons les 

indicacions del departament d’ensenyament i la reflexió teòrica ILEC.  

Temporització: Curs 2017-2018 

 

Activitat 3: Treball de les tipologies textuals i gèneres textuals 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència lectora i l’expressió escrita de l’alumnat. 

Descripció de l’activitat: Treball de llengua catalana i llengua castellana en la metodologia 

dels projectes de 1r, 2n i 3r curs.   

En els projectes de 1r curs es treballen els textos instructius per a redactar les normes dels jocs 

que es construeixen en el projecte: “Juguem i aprenem” (“L’oca del minairó saberut”, “Trivial de 

la prehistòria”, Memory…)  i els textos descriptius en el projecte: “Viatge en el temps”, on la 

tasca final és la redacció d’un ésser mitològic. 

En el projecte de 2n curs: “La Mitjana TV” es treballen els textos narratius i periodístics, ja que 

la tasca final és la redacció d’una notícia de les diferents seccions del diaris. A partir de les 

notícies elaborades, s’escullen les millors per a ser llegides i gravades en un telenotícies d’un 

magazín.     
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A tercer curs es treballen els textos argumentatius en el projecte. “Fem un món més sostenible”,  

ja que la tasca final del projecte és la participació grupal en un míting. L’alumnat ha de redactar i 

defensar en veu alta unes idees polítiques en relació a la sostenibilitat, que han estat 

treballades en les matèries de  ciències, tecnologia, matemàtiques i socials. Des de llengua 

catalana i llengua castellana es treballa el gènere textual del míting per tal que l’alumnat sigui 

capaç de redactar-lo i defensar-lo en veu alta. 

Temporització: cursos 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 4:  Treball d’activitats de comprensió lectora en els llibres de text i materials 

utilitzats a l’aula. 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  lectora de l’alumnat. 

Descripció de l’activitat: Són tot el conjunt d’activitats de comprensió lectora que l’alumnat 

realitza al llarg de l’escolaritat i que es troben en els materials utilitzats a l’aula: llibres de text, 

qüestionaris de comprensió lectora de textos literaris, dels mitjans de comunicació i proves de 

comprensió d’avaluació externa del departament d’ensenyament.   

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 5: Treball de les lectures obligatòries, optatives i prescriptives en llengua 

catalana i castellana. (4) 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  lectora i literària de l’alumnat.  

Descripció de l’activitat: El centre fa una proposta de tres lectures obligatòries i tres 

d’optatives en llengua catalana i llengua castellana per als curs ordinaris de l’ESO i dues per als 

grups adaptats. També es programen les lectures prescriptives de batxillerat en ambdues 

llengües. Els criteris de selecció dels títols responen a oferir a l’alumnat un ventall variat 

d’autors/es i temes de la literatura juvenil actual (LJ) i del cànon dels clàssics universals, alguns 

títols de la literatura catalana i castellana i universal i obres que siguin adequades a la seva 

experiència de vida i amb dificultat creixent. La lectura literària d’obres senceres forma part de 

la programació de llengua catalana i llengua castellana, dintre de l’apartat de la dimensió 

literària. Les activitats a fer amb aquests llibres acostumen a ser treballs de comprensió lectora i 

literària per ajudar a entendre i interpretar l’obra llegida, proves escrites de comprensió lectora, 

treballs literaris, fitxes de lectura i exercicis d’escriptura creativa.    

Temporització: del curs 2012-2013 al 2016-2017 

 

 



   
   
   
 

23 
 

Activitat 6:  Treball de comprensió lectora en les matèries optatives: “Competències 

bàsiques” de 1r, 2n i 3r curs en llengua catalana i llengua castellana. 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  lectora  i escrita de l’alumnat. 

Descripció de l’activitat: Treball de comprensió lectora i d’estratègies lectores en llengua 

catalana i castellana dintre de les matèries optatives: “Competències bàsiques” de 1r, 2n i 3r 

curs d’ESO. Aquesta matèria està adreçada a l’alumnat que necessita millorar la competència 

lectora i l’expressió escrita en les dues llengües oficials. El treball més pautat d’aquestes 

competències i amb un nombre inferior d’alumnat ajuda a millorar els resultats al final de 

l’escolaritat obligatòria. 

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
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5- LLEGIR PER APRENDRE 

 

5.1 Concepte 

 

Quan parlem de “llegir per aprendre”, ens referim a l’ús de la lectura per a l’aprenentatge. Els 

alumnes han de tenir la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina per a l’accés a la informació, la 

descoberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura com a instrument 

d’aprenentatge en totes les àrees del currículum. Ensenyar a llegir és responsabilitat de totes 

les àrees al llarg de tota l’etapa obligatòria. Aquesta responsabilitat compartida es justifica pel 

paper essencial que juga la lectura en la construcció de coneixement. A data d’avui difícilment 

podríem trobar cap docent que discutís la importància del fet lector com a clau d’accés als 

continguts. Per aquestes raons, els docents hem de compartir la responsabilitat de treballar 

amb els alumnes la comprensió escrita, entesa com a vehicle indispensable per a l’assoliment 

de les competències bàsiques, l’ampliació i aprofundiment dels aprenentatges i, en general, per 

al desenvolupament integral de la persona. Aprendre a llegir en les àrees no lingüístiques és, 

per tant, aprendre a accedir als continguts de l’àrea, i les activitats de comprensió de textos 

didàctics són activitats d’aprenentatge i esdevenen excel·lents contextos d’ús real de la lectura. 

 

Per tant, dins d’aquest eix hi ha la lectura per a l’estudi: “llegir a les àrees” i el que s’ha 

anomenat també la “competència informacional,” en la qual es distingeixen a la vegada tres 

àmbits: la cerca de la informació, el tractament de la informació i la comunicació de la 

informació. En la societat de la informació i el coneixement en què vivim, cal formar lectors 

crítics en tots els àmbits de la cultura. Ara més que mai, les tecnologies han posat a l’abast de 

la ciutadania textos de tots tipus i formats. Cada vegada més cal saber llegir i contrastar fonts 

de procedències molt diverses, que ens arriben per múltiples canals: premsa, llibres, Internet, 

televisió...És imprescindible formar l’alumnat, és a dir, la ciutadania del futur immediat, en l’ús 

crític i responsable d’aquesta informació, tenint en compte que tot text té ideologia. Cada cop 

més, una de les tasques educatives fonamentals serà ensenyar a gestionar tota la informació 

que tenim a l’abast, per tal de transformar-la en coneixement. És a dir, ajudar l’alumne a 

desenvolupar la competència informacional.  

 

De fet, el concepte de competència informacional neix de la necessitat de trobar un terme 

específic per denominar l’ensenyament i l’aprenentatge de conceptes, habilitats i actituds 

relacionats amb l’ús de la informació. Integra diferents llenguatges i suports comunicatius, i 

implica tots els processos, tant de cerca com de tractament i ús de la informació, que tenen lloc 
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perquè es produeixi la transformació de la informació en coneixement personal. És una 

necessitat bàsica per a una nova cultura de l’aprenentatge, lligada a l’aprenentatge per a la 

investigació i a l’aprenentatge significatiu. Per a un bon desenvolupament de la competència 

informacional al centre és necessari visualitzar de manera integrada i vinculada l’ús tant de la 

biblioteca escolar com de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) i els 

materials i eines específics que tant l’una com l’altra disposen. 

 

 

5.2 Objectius 

 

1.  Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida 
quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls. 

2.   Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir coneixement. 

3. Localitzar les diferents fonts on pot ser trobada informació rellevant, saber seleccionar 
aquesta informació i establir una ordenació segons la importància.  

4. Assumir el procés que permet la transformació del coneixement: cerca d’informació en 
fonts diverses, anàlisi i síntesi d’aquesta informació. 

5. Distingir els diversos tipus de text i identificar les seves característiques: estructura, 
lèxic, morfosintaxi.  

6. Reconèixer les parts del text i la seva organització per poder distingir les idees més 
rellevants.  

7. Detectar i interpretar marques lèxiques i morfosintàctiques per comprendre millor el 
text.  

8. Identificar els formats i suports en què pot aparèixer el text per tal de comprendre  i 
interpretar el seu significat. 

9. Dedicar temps a la lectura i a l’escriptura. 
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5.3 Estratègies I activitats  

 

En aquest eix del “llegir per aprendre” el centre dissenya i organitza les següents activitats 

per treballar i millorar la competència lectora de l’alumnat:   

 

ACTIVITATS “LLEGIR PER APRENDRE” 

 

1. Vocabulari específic de llengua catalana i llengua castellana 

2. “El diari de notícies” de ciències socials a 4t curs. 

3. Recerca , lectura i comprensió de notícies tecnològiques. 

4. Participació en el “Projecte Científic FLL”. 

5. Plurilingüisme. Tractament integrat de llengües 

6. Participació  en el  “Premi Conviure” de ciències socials, 3r ESO. 

7. Projecte de recerca de 4t ESO 

8. Treball de recerca de batxillerat 

 

 

 

Activitat 1:  “Vocabulari específic de llengua catalana i llengua castellana” (5) 

Objectiu de l’activitat: Compartir un vocabulari específic de l’àmbit lingüístic entre alumnat i 

professorat.  

Descripció de l’activitat: El professorat de llengua catalana i castellana decideix quins són els 

vint mots més importants i específics de la matèria per a cadascun dels cursos de l’ESO. Són 

aquells mots que l’alumnat estarà avesat a escoltar i  haurà d’utilitzar i aplicar en el seu treball 

diari a l’aula.  

Temporització: curs 2016-2017 

 

Activitat 2:  “El diari de notícies” de ciències socials a 4t d’ESO  (6) 

Objectiu de l’activitat: Treballar la dimensió històrica i la competència lectora de l’alumnat. 

Descripció de l’activitat: L’alumnat de 4t d’ESO llegeix i comenta, en parelles, els diaris de les 

últimes setmanes. Comprova com fets actuals sempre poden relacionar-se amb els fets del 

nostre passat (moviments socials, crisi econòmica, atur, nacionalismes, ideologies...), tenint en 

compte que en aquest curs s’estudia curricularment la Història contemporània –ss. XIX-XX- . A 

partir d’aquestes lectures, l’alumnat construeix el seu “Diari de notícies”: petites llibretes on 
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expliquen la notícia que escullen i la relacionen amb allò que estan estudiant a classe. La 

reflexió i la connexió de coneixements és la part essencial de la tasca. (annex 5) 

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 3:  “Recerca, lectura i comprensió de notícies tecnològiques” 

Objectiu de l’activitat: Fer una lectura crítica de les notícies tecnològiques que apareixen en 

els diferents mitjans de comunicació. 

Descripció de l’activitat: L’alumnat  de 1r d’ESO ha de realitzar un cop al trimestre la recerca 

d’un article referent a alguna novetat o notícia de l’àmbit tecnològic. Cal que faci una lectura 

comprensiva i crítica. Cal que elabori un petit resum i exposi als companys el resultat de la 

recerca i la seva valoració amb els avantatges i inconvenients que suposa per a la societat. 

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 4 :  Participació en el “ Projecte científic FLL” des de tecnologia. 

Objectiu de l’activitat: Elaborar un projecte científic, d’un tema determinat, per tal d’exposar-lo 

en la competició anual FLL. 

Descripció de l’activitat: L’alumnat de 4t d’ESO realitza activitats de recerca d’informació 

d’una galeria d’enllaços que proporciona l’organització de la competició. L’alumnat ha de visitar-

los i, a partir d’aquests i d’altres que ell cregui que puguin estar relacionats, ha d’elaborar un 

projecte científic escrit. Cal treballar de forma conjunta amb tots els membres de l’equip i arribar 

a un únic producte final. Aquesta tasca es realitza al llarg dels dos primers trimestres del curs 

escolar. 

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 5 :  “Plurilingüisme. Tractament integrat de llengües” 

Objectiu de l’activitat: Comprendre altres llengües romàniques a partir de les semblances 

lingüístiques entre elles. 

Descripció de l’activitat: L’alumnat de 2n d’ESO realitza activitats curriculars en les diferents 

matèries, utilitzant diferents llengües romàniques. La comprensió dels continguts es troba 

facilitada pel material d’Euromania que inclou activitats en llengua catalana i altres llengües 

romàniques. 

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
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Activitat 6:  Participació en el “Premi Conviure” de ciències socials a 3r ESO 

Objectiu de l’activitat: Desenvolupar la dimensió ciutadana de l’alumnat: participar activament 

i de manera compromesa en projectes per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una 

societat democràtica.   

Descripció de l’activitat: L’alumnat de 3r d’ESO ha participat en l’elaboració d’un projecte de 

llei, en una activitat de simulació parlamentària, optant al “Premi Conviure” d’enguany. El 

projecte de llei havia de contenir quatre parts: exposició de motius i tres capítols. En els capítols 

es desenvolupava el projecte de llei, el que volíem que es fes si la llei s’aprovava. El centre ha 

presentat un projecte de llei d’adequació a “un món més sostenible” i ha quedat com un dels 

finalistes. A partir d’aquest moment i al llarg de sis setmanes l’alumnat ha participat en un fòrum 

on s’anaven publicant les esmenes al projecte guanyador: L’assetjament escolar” de l’escola 

FEDAC de Sant Andreu. Cada centre aportava les seves i, després, si no coincidíem entre 

nosaltres en algun punt, arribàvem a una entesa amb les esmenes transaccionals. Confeccionat 

ja el projecte de llei, ara la següent activitat serà sotmetre’l a votació en sessió plenària a 

l’hemicicle del Parlament, amb l’assistència dels quatre centres finalistes i el guanyador de 

Catalunya. 

Temporització: curs 2016-2017 

 

Activitat 7:  “Projecte de recerca” de 4t ESO 

Objectiu de l’activitat: Contribuir al desenvolupament de la competència d’aprendre a 

aprendre, la competència d’autonomia i iniciativa personal, la competència comunicativa 

lingüística i audiovisual, la competència en el tractament de la informació i la competència digital 

(amb la cerca i gestió d’informacions en diversos formats) 

Descripció de l’activitat: Al llarg del curs escolar l’alumnat de 4t durà a terme un treball 

constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades entorn d’un tema escollit 

i acotat, en part, per l'alumnat mateix a partir de situacions, problemes o preguntes inicials que 

se’ls plantejaran. Aquesta feina es farà durant una hora setmanal i sota el guiatge del 

professorat del centre. A final de curs hauran de presentar un treball en grup i fer-ne la seva 

presentació oral i amb suport multimèdia. 

Temporització: des del curs 2011-2012 al 2016-2017 

 

Activitat 8:  “Treball de recerca de batxillerat” 

Objectiu de l’activitat: Desenvolupar la competència en recerca 

Descripció de l’activitat: El treball de recerca al batxillerat és un recurs amb el qual l'estudiant 

pot aplicar i contextualitzar els seus aprenentatges i, fonamentalment, desenvolupar 
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competències generals per a la recerca, l'argumentació i l'expressió, i també és un recurs per a 

l'avaluació de l'alumnat. El treball de recerca consisteix en un conjunt d'activitats estructurades i 

orientades amb vista a la investigació que realitza l'alumnat en un àmbit que ha escollit i ha 

delimitat, amb l'orientació del professorat. Això implica tant la realització d'activitats de laboratori 

o de camp com activitats de documentació bibliogràfica. Es pot emmarcar dins un àmbit 

disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal. La dedicació horària de l'alumnat és de 70 

hores aproximadament i, de forma habitual, es realitza entre finals del primer curs i inicis del 

segon curs del batxillerat. 

Temporització: cursos 2015-2016, 2016-2017 
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6- GUST PER LLEGIR 

 

6.1 Concepte 

 

El “gust per llegir”, entès com a l’adquisició d’un hàbit lector basat en el gaudi, en la formació del 

gust personal i en el desig lector propi. El gust per llegir implica que s’hagi assolit un bon nivell 

de competència lectora, la possibilitat de fer una lectura en llibertat i que el centre promogui i 

faciliti contextos lectors. Aquests contextos lectors on l’alumnat pugui entrar en contacte amb 

els llibres, adquireixi hàbits de lectura i pugui sentir-se part d’una “comunitat de lectors” 

(Cairney,1992) s’articularan en dos apartats: lectura autònoma i lectura compartida. 

 

a) La lectura autònoma 

 

La creació d’un espai de lectura personal a l’escola dóna l’oportunitat de llegir a tots els 

alumnes amb independència del seu context sociofamiliar. La lectura autònoma, extensiva, 

silenciosa, de gratificació immediata i d’elecció lliure és imprescindible per al desenvolupament 

de les competències lectores, ja que és el mateix text qui ensenya a llegir. L’alumnat construeix 

la seva pròpia autoimatge com a lector i aprèn a avaluar anticipadament els llibres, creant 

expectatives i arriscant-se a seleccionar. El fet de programar lectura autònoma assegura espais 

de lectura als alumnes que no en poden disposar fora de les aules, facilita l’adquisició d’hàbits 

de lectura i ofereix models socials de conducta lectora. El que importa és facilitar temps i espai 

per aprendre la disciplina que requereix qualsevol lectura atenta. Tots els estudis assenyalen 

que els lectors que més practiquen la lectura silenciosa i independent són els que obtenen els 

resultats més alts en comprensió lectora. En aquest àmbit, la biblioteca escolar i d’aula són els 

instruments idonis. Una selecció atractiva de llibres i documents, l’organització d’un temps 

habitual de lectura i les activitats periòdiques de foment són els aspectes clau a treballar.  

 

b)  La lectura compartida 

 

Fa referència a la dimensió més social de la lectura, és a dir, a les activitats que impliquen 

interacció entre els lectors per parlar dels textos. En el cas de la literatura, a més, permet 

experimentar-ne la dimensió socialitzadora, sentir-se part d’una “comunitat de lectors” amb 

referents i complicitats mútues. Compartir les obres amb els altres és important perquè fa 
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possible beneficiar-se de la competència de tots per construir el sentit i obtenir el plaer 

d’entendre millor els llibres. 

 

Les activitats pròpies d’aquest àmbit passen pel foment de la implicació i la resposta personal, 

la vivència oral dels textos, les múltiples formes de la discussió —des del petit grup a Internet—, 

la construcció col·lectiva del sentit o el desenvolupament d’un metallenguatge per expressar els 

judicis propis. Discutir, narrar, exposar, dramatitzar, llegir en veu alta, elaborar les respostes 

personals a través de diferents tipus d’expressió artística o d’assaig, evocar els textos llegits, 

establir-ne relacions, etc., són accions apropiades per fer de la lectura un espai social compartit. 

Una dimensió que té la seva extensió natural en la creació de ponts entre l’escola, la família i 

l’entorn. 

  

6.2 Objectius específics  

 

1. Dedicar un temps de lectura autònoma per progressar en les habilitats de lectura i ajudar a 

adquirir l’hàbit lector de l’alumnat. 

2. Oferir un ampli ventall de lectures que abastin la diversitat de l’alumnat i responguin a les 

seves necessitats. 

3. Donar eines a l’alumnat per orientar-se en la selecció de textos i ajudar-los a construir-se 

com a lectors literaris amb iniciativa i criteri personal. 

4. Comprendre, a partir de la lectura literària, les altres persones, a nosaltres mateixos i el 

món que ens envolta.  

5. Educar-se en els gustos estètics, estimular la creativitat i desenvolupar el sentit crític.  

6. Trobar plaer en la lectura literària, desenvolupar l’hàbit lector i l’opinió raonada sobre les 

lectures. 

7. Reflexionar sobre els elements que fan que una obra sigui considerada clàssica i sobre 

l’actualitat dels temes d’obres que han mantingut la seva vigència al llarg del temps.  

8. Ser progressivament autònom en la lectura d’obres literàries. 

9. Relacionar els textos literaris amb els grans temes, tòpics i motius, i amb els corrents 

estètics,  per tal d’opinar raonadament sobre les obres literàries.  

10. Reconèixer i valorar les característiques del gènere al qual pertanyen les obres llegides i 

els recursos literaris que utilitzen per poder copsar-ne el sentit. 
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11. Llegir de manera habitual i estar disposat/da a gaudir en el procés, tant pel que fa a 
l’expectativa d’aprendre com al desig d’endinsar-se en realitats o ficcions noves, de saber 
i d’imaginar.  

12. Dotar la biblioteca de l’institut d’un fons ben seleccionat de títols i obres de referència i anar 

actualitzant-lo sovint. 

13. Iniciar la formació d’algun club de lectura amb alumnat del centre que sigui el seu 

dinamitzador. 

14. Incrementar la participació de l’alumnat en el certamen literari de Sant Jordi del centre. 

15. Afavorir la visita de determinats autors i les sortides organitzades a l’entorn d’una ruta 

literària. 

16. Planificar sortides escolars al teatre. 

17. Establir relacions entre la biblioteca pública i l’alumnat del centre. 

18. Proporcionar lectures de textos en diverses llengües que apropin l’alumnat al multilingüisme. 

 

 

6.3 Estratègies i activitats  

 

Aquest apartat ofereix les estratègies i activitats realitzades al centre agrupades segons siguin 

més pròpies de la lectura autónoma o de la lectura compartida. Cadascuna de les activitats 

realitzades està descrita en una fitxa que conté els següents apartats: títol, objectiu, descripció, 

valoració, evidència i temporització i es troben l’annex 6. (6) 

 
 

CONTEXTOS LECTORS 
 

ACTIVITATS CENTRE 

Lectura autònoma 1. “Lectura a l’aula” 
 

Lectura compartida 2. Participació en el “Certamen  nacional infantil i 
juvenil de lectura en  veu alta” 

3. Lectura poètica: Dia mundial de la poesia.  
4. Lectura de contes de sant Jordi  
5. “Parlem de llibres” 
6. “El llibre dels llibres” 
7. “Un passeig entre els llibres” 
8. Certamen literari de Sant Jordi 
9. Participació en certàmens literaris: Parada 

literària, “Premi relat breu Coca-Cola” 
10. Visita d’autors/es de LIJ 
11. Recital poètic Miquel Pujadó 
12. Recital de cançons d’Emiliano Valdeolivos   
13. Assistència a obres de teatre 
14. Assistència a tallers literaris: “Rapeando los 
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clásicos”  
15. Gravació de booktràilers 
16. Piràmide de la lectura del centre  
17. “Llibre lliure” 

 
 
 
Activitat 1: “Lectura a l’aula” 

Objectiu de l’activitat: Desenvolupar la competència lectora i literària de l’alumnat. 

Descripció de l’activitat: La seva implementació a l’aula es concreta en un temps de lectura 

de 20 minuts dintre de l’horari escolar de l’alumnat d’ESO (fix i diari) per tal de fer lectura 

silenciosa i despertar el gust per llegir. El professorat que acompanya el grup també fa lectura 

silenciosa i es converteix en un model lector. 

Cada grup de tutoria disposa d’una biblioteca d’aula d’aproximadament 80 llibres en llengua 

catalana i castellana dels diferents gèneres de la LIJ, alguns del cànon dels clàssics universals i 

obres de la literatura catalana i literatura castellana per a 3r i 4t curs de l’ESO. En la tria dels 

llibres s’han tingut en compte els diferents nivells lectors i, per tant, trobem llibres de diferent 

dificultat lectora. D’altra banda, l’alumnat pot portar els seus propis llibres per llegir en aquest 

temps de lectura. L’alumnat llegeix lliurement en les diferents llengües i anota les seves lectures 

en un document que es troba  a la biblioteca d’aula de cada classe.  

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 2:  Participació en el “Certamen  nacional infantil i juvenil de lectura en  veu alta” 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència oral i  la competència  literària de l’alumnat. 

Descripció de l’activitat: L’alumnat ha de treballar i preparar la lectura expressiva dels textos 

escollits per l’organització (Fundació Enciclopèdia Catalana i el departament d’Ensenyament) 

pocs dies abans del certamen, juntament amb les professores corresponents. El centre participa 

en les següents categories: Timoners: alumnat nouvingut de 1r i 2n ESO; Corsaris: participació 

individual per a primer cicle ESO (2n ESO) i Tropa de corsaris: lectura col·lectiva amb grups 

formats per tres lectors o lectores cada un de 4t d’ESO.  

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 3: Lectura poètica del “Dia Mundial de la Poesia”, 21 de març 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència oral i  la competència  literària de l’alumnat. 

Descripció de l’activitat: Lectura silenciosa i lectura expressiva en veu alta d’un conjunt de 

poemes en llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa i llengua francesa preparats 
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pel professorat dels departaments de llengües i llengües estrangeres , durant el “temps de 

lectura” del dia 21 de març, Dia Mundial de la Poesia. 

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 4:  Lectura de contes de sant Jordi 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència oral i  la competència  literària de l’alumnat 

Descripció de l’activitat: Lectura silenciosa i lectura expressiva en veu alta d’uns contes de 

Pere Calders durant el “temps de lectura” del dia 23 d’abril, Sant Jordi. La tria dels contes ha 

estat feta pel departament de llengua catalana i castellana: 

1r:  “La lluna a casa” en  Invasió Subtil. Pere Calders 

2n: “En començar el dia” en Contes diversos. Pere Calders 

3r: “La finestra” en Contes diversos. Pere Calders 

4t: “Coses de la providència” en Cròniques de la veritat oculta. Pere Calders 

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 5:  “Parlem de llibres”  

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  oral i la competència literària de l’alumnat. 

Descripció de l’activitat: És una activitat oral adreçada a l’alumnat d’ESO que es desenvolupa 

en una sessió de classe, dintre de les matèries de llengua catalana i llengua castellana i, 

generalment, es realitza dues vegades al llarg del curs escolar. Cada alumne prepara un 

comentari oral sobre un llibre llegit en el temps de lectura a l’aula. Pot ser una recomanació, 

opinió, reflexió… sobre la lectura triada. Es dedica una sessió a exposar aquests comentaris i a 

compartir les lectures literàries.      

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 6:  “El llibre dels llibres”  

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  literària de l’alumnat –hàbits lectors- 

Descripció de l’activitat: L’alumnat emplena un document d’opinió dels llibres llegits  

anomenat: ”El llibre dels llibres” en el qual hi apunta el seu nom, el títol de l’obra, el comentari 

personal o l’opinió sobre el llibre llegit i, també, hi pot afegir una puntuació de l’1 al 10. Aquest 

document es troba a cadascuna de les aules dels diferents grups d’ESO i pertany al grup-

classe, ja que aquest el consulta per tal d’escollir les noves lectures. Es va construint a mesura 

que avança el curs i l’alumnat ha anat llegint i escrivint les seves opinions 

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 
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Activitat 7: “Un passeig entre els llibres” 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  literària de l’alumnat –hàbits lectors- 

Descripció de l’activitat: L’activitat és un joc de preguntes i respostes sobre literatura infantil i 

juvenil –LIJ- , elaborat per a presentar el departament de llengua catalana i castellana en la 

jornada de portes obertes de l’institut. Està adreçat a l’alumnat de 6è que visita el centre amb 

els seus pares. El joc consta de 30 preguntes sobre LIJ: autors/es, títols, personatges, 

espais…Les obres formen part del corpus de la LIJ actual (Harry Potter, Geronimo Stilton, la 

formiga Piga, Rovelló…) algunes del cànon dels clàssics universals (Alícia, Tom Sawyer, 

Mowgli, Nàrnia…), els contes meravellosos (La bella dorment…) i, també, s’ha tingut en compte 

la poesia (Joana Raspall, Gloria Fuertes). El format del joc és un powerpoint amb  30  qüestions 

que la professora va llegint i l’alumne ha de contestar en un full de respostes individual. La 

durada del joc és d’uns 25 minuts i, al final, es fa una correcció col·lectiva en gran grup.    

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 8:  Certamen literari de Sant Jordi 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  literària de l’alumnat  

Descripció de l’activitat: Concurs literari organitzat per Sant Jordi adreçat a tot l’alumnat 

d’ESO i 1r de batxillerat amb les modalitats de poesia i prosa i en llengua catalana i llengua 

castellana. S’atorga un  premi per a 1r cicle i un per a 2n cicle i batxillerat 

Temporització: Des del curs 2012 -2013- al 2016-2017. 

 

Activitat 9:  Participació en certàmens literaris 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  literària de l’alumnat i la competència 

comunicativa: expressió escrita  

Descripció de l’activitat: L’alumnat de 1r d’ESO participa en el concurs literari: “Parada 

literària”, organitzat per l’Ajuntament de Lleida i el departament d’ensenyament. És un concurs 

de redacció en llengua catalana sobre la mobilitat sostenible. L’alumnat de 2n d’ESO participa 

en els concursos de redacció de relat breu en llengua catalana i llengua castellana de COCA-

COLA. Aquestes activitats d’expressió escrita són treballades a l’aula amb el guiatge del 

professorat corresponent i proporcionen espais per treballar les diferents fases del procés 

d’escriptura: escriure, revisar, reescriure els textos. 

Temporització: cursos 2012-2013, 2013-2014,2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 10: Visita d’autors/es de Literatura Infantil i Juvenil –LIJ- 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  literària de l’alumnat-hàbits lectors-  
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Descripció de l’activitat: El centre organitza la trobada d’autors/es de LIJ a través de les 

editorials i institucions (ILC) per ajudar a formar hàbits lectors als lectors juvenils. Són autors/es 

d’obres que són llegides com a prescriptives en diferents cursos de l’ESO i atansen la figura de 

l’escriptor al lector/a. Ajuden a comprendre millor l’obra i a fomentar el gust per la lectura. S’han 

organitzat les visites de Pep Coll i Gemma Pasqual a 1r d’ESO i Anna Alcolea a 3r d’ESO. 

Temporització: cursos  2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 11: Recital poètic de Miquel Pujadó   

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  literària de l’alumnat.  

Descripció de l’activitat: Concert dedicat a la poesia catalana a través de les cançons. El 

rapsoda fa una selecció de poemes de la literatura catalana de tots els temps i els comenta i els 

interpreta. L’activitat ha estat adreçada a l’alumnat de 4t d’ESO i 1r de batxillerat. 

Temporització: cursos  2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 12:  Recital poètic d’Emiliano Valdeolivos 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  literària de l’alumnat.  

Descripció de l’activitat: Concert poètic d’autors/es de literatura castellana. El rapsoda fa una 

selecció de poemes de la literatura castellana de tots els temps i els interpreta. L’activitat ha 

estat adreçada a l’alumnat de 1r d’ESO i 1r de batxillerat. Prèviament a l’activitat, l’alumnat 

treballa els textos poètics amb el professorat corresponent. 

Temporització: Cursos  2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 13:  Assistència a la representació d’obres de teatre 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  literària de l’alumnat.  

Descripció de l’activitat: L’alumnat d’ESO i batxillerat assisteix a la representació d’obres de 

teatre de lectures prescriptives del centre. Durant aquest curs, l’alumnat de 1r batxillerat ha 

assistit a: Bearn, “Ultimas tardes con Teresa” i en anys anteriors els cursos de 3r i 4t ESO: 

Mecanoscrit del segon origen, Mar i cel. Amb aquesta activitat aconseguim que tot l’alumnat 

assisteixi a una representació teatral en directe 

Temporització: cursos  2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 14:  Assistència a tallers literaris: “Rapeando los clásicos” 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  literària de l’alumnat.  

Descripció de l’activitat: Taller literari on es treballa la lectura expressiva de poemes clàssics 

de la literatura castellana i la creació de poemes per part de l’alumnat, d’acord amb un ritme 
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determinat i a partir de les seves vivències i experiències personals. L’activitat va adreçada a 3r 

i 4t d’ESO.  

Temporització: cursos  2014-2015,2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 15:  Booktràilers  

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  literària de l’alumnat.  

Descripció de l’activitat: Gravació oral d’una recomanació d’un llibre de lectura per part d’un 

alumne/a a la resta dels seus companys/es de curs. Aquest parla lliurement dels aspectes 

literaris que li han interessat: personatges, argument, temps, espai..., les posibles sensacions 

que li ha suggerit la novel·la i dóna la seva opinió sobre l’obra llegida. Els enregistraments estan 

exposats a la pàgina web del centre.  

Temporització: cursos 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 16:  Piràmide de la lectura 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  literària de l’alumnat.  

Descripció de l’activitat: Construir la pirámide lectora de l’institut a partir del model general del 

departament d’ensenyament.  

Temporització: cursos 2015-2016, 2016-2017 

 

Activitat 17:  Llibre lliure 

Objectiu de l’activitat: Treballar la competència  literària de l’alumnat.  

Descripció de l’activitat: Es parteix d’un fons bibliogràfic de lectures juvenils i d’adults que 

aporta l’IME i  l’alumnat del centre intercanvia un llibre en propietat per qualsevol dels títols dels 

quals disposa el fons i a partir d’aquesta primera i única donació el lector/a podrà gaudir de la 

lectura d’un llibre cada mes.  

Temporització: cursos 2014-2015, 2015-2016 
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7- RECURSOS DEL CENTRE  

 

Per tal d’impulsar el projecte ILEC al llarg d’aquests tres cursos, la direcció del centre ha 

establert dues comissions de treball: una ha estat el “grup impulsor” i, l’altra, la comissió ILEC. 

El grup impulsor ILEC ha estat format per la cap d’estudis, la coordinadora LIC i la coordinadora 

ILEC. Ha disposat d’una reunió setmanal per endegar el projecte i treballar al llarg de l’any amb 

la formadora LIC del departament d’ensenyament, tal com s’evidencia en les actes del grup 

impulsor. El segon espai de treball ha estat la comissió ILEC, formada per tres professores del 

departament de llengua catalana i castellana, que han disposat d’una reunió setmanal d’una 

hora, per poder realitzar les diferents activitats pautades pel mateix projecte i, també, impulsar 

d’altres activitats que desenvolupin la competència lectora de l’alumnat i ajudin a fomentar els 

seus hàbits lectors. La comissió ILEC vetlla pel bon funcionament del temps de lectura a l’aula, 

amb la revisió i seguiment de les biblioteques d’aula del centre, proposa activitats amb la 

finalitat de fomentar la lectura entre l’alumnat del centre, estableix canals de coordinació amb la 

biblioteca pública i vetlla pel desenvolupament del projecte de biblioteca.  

 

D’altra banda, un dels recursos físics més importants d’aquest projecte ha estat la constitució de 

les biblioteques d’aula que es troben situades en els armaris ubicats en cadascuna de les 

classes dels grups del centre. Les biblioteques d’aula són un recurs imprescindible per a 

fomentar la lectura en l’Educació Secundària Obligatòria i  les considerem un recurs de cabdal 

importància per a l’èxit de les actuacions i de les activitats del pla de foment de la lector. 

Aquestes són la base del temps de lectura a l’aula, aquest temps dintre de l’horari escolar 

dedicat a la lectura lliure de l’alumnat i el professorat que l’acompanya i esdevé un model lector.  

 

Cada grup de tutoria disposa d’una biblioteca d’aula d’aproximadament 80 llibres en llengua 

catalana i castellana dels diferents gèneres de la LIJ, alguns del cànon dels clàssics universals i 

obres de la literatura catalana i literatura castellana per a 3r i 4t curs de l’ESO. En la tria dels 

llibres s’han tingut en compte els diferents nivells lectors i, per tant, trobem llibres de diferent 

dificultat lectora. D’altra banda, l’alumnat pot portar els seus propis llibres per llegir en aquest 

temps de lectura. L’alumnat llegeix lliurement en les diferents llengües i anota les seves lectures 

en un document que es troba a l’armari dels llibres. La persona responsable del bon 

funcionament de les biblioteques d’aula és el professor/a tutor/a, amb la col·laboració de la 

resta dels professorat que comparteix aquest temps de lectura i la comissió ILEC. Aquesta fa el 

seguiment de les biblioteques d’aula al llarg del curs escolar i a final de curs revisa i actualitza 

els títols de cada grup del centre. 
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Pel que fa a la biblioteca del centre es va iniciar una primera catalogació dels seus documents 

bibliogràfics durant el curs 2013-2014, ja que el centre és de nova creació i provenia d’unes 

primeres instal·lacions provisionals. Va ser dotada d’uns prestatges oberts i mòbils en els quals 

es poden trobar els llibres que van ser donats pels fons bibliogràfic de l’institut Escola del 

Treball de Lleida i el fons que tenia l’institut La Mitjana. Una gran majoria d’aquest fons ha estat 

distribuït en les biblioteques d’aula dels grups del centre per tal d’implementar el “temps de 

lectura” de l’alumnat. Actualment, la biblioteca del centre és un espai petit, ordenat i serveix com 

a espai de lectura i de treball en les hores d’esbarjo de l’alumnat i és utilitzada, molt 

especialment, per alumnat de 1r cicle d’ESO i de 1r de batxillerat. Hem de dir, però, que la 

biblioteca hauria d’incorporar-se al projecte Puntedu a fi de catalogar tot el fons bibliogràfic del 

centre i poder iniciar el servei de préstec entre tota la comunitat educativa.  

 

Finalment, en relació a la Biblioteca Pública de Lleida, el centre utilitza com a institució els 

serveis de préstec per tal de treballar la lectura guiada d’alguns grups d’ESO, col·labora en la 

difusió de la informació de tallers i activitats que organitza la BP i participa en les campanyes de 

promoció de la lectura, com els clubs de lectura amb alumnat de secundària: “Pòker de llibres”. 

També s’organitzen visites guiades per tal que l’alumnat conegui l’espai i tots els recursos que li 

ofereix com a soci de la xarxa de biblioteques públiques de Catalunya.    
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8- FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 
 

Al llarg d’aquests tres cursos dintre del projecte ILEC, el professorat de l’institut la Mitjana ha 

participat en diferents activitats de formació referides als tres eixos de treball del projecte: “gust 

per llegir”, “saber llegir” i “llegir per aprendre”.  

 

Durant el curs 2014-2015 algunes professores del departament de llengua catalana i castellana 

i altre professorat de diferents  matèries no lingüístiques van rebre formació per part del  servei 

LIC en un seminari de centre per conèixer els eixos teòrics del projecte i poder-los aplicar en la 

seva pràctica docent. Es va fer especial incidència en l’eix del “gust per llegir” alhora que 

coincidia amb la implementació en el centre del temps de lectura a l’aula. Aquesta formació 

presencial del professorat es va complementar amb la preparació d’unes tasques adreçades a 

l’alumnat que es podien focalitzar en el treball de la competència lectora: exercicis de 

comprensió lectora de diferents matèries i situacions de comunicació reals, o en el treball de la 

competència literària, és a dir, activitats que fomentin el gust per llegir i que ajudin a construir 

els hàbits lectors dels alumnes, al llarg de la secundària obligatòria.  

 

Durant el curs 2015-2016 la majoria del professorat que va iniciar la formació ILEC va continuar 

assistint al seminari i treballant segons les directrius encetades per aquest projecte. En aquest 

segon any de formació va ser molt important el treball explícit de cadascuna de les estratègies 

de lectura, tant en els tallers impartits per la formadora LIC, en les sessions de modelatge que 

va realitzar la formadora en els grups de segon curs, així com en la intervenció docent del 

professorat de les diferents matèries a l’hora de programar i treballar alguna de les estratègies 

lectores en els grups de 2n, on hi havia el grup control. El professorat que participava en el 

seminari va planificar el disseny d’una estratègia de lectura per treballar explícitament a l’aula: 

fer-se preguntes, formular i comprovar hipòtesis, inferir, visualitzar, fer connexions.  

 

I en aquest curs 2016-2017 la formació ILEC ha versat sobre l’eix: “llegir per aprendre” amb cinc 

sessions presencials al CRP i una tasca presentada a la plataforma moddle del curs: “Llegir per 

aprendre a secundària” sobre la millora d’una activitat de comprensió lectora treballada a l’aula. 

 

Al llarg dels tres cursos del projecte ILEC una part de la direcció, la coordinadora LIC i la 

coordinadora ILEC han format part del “grup impulsor” del projecte i han tingut diferents 

sessions de treball al llarg de l’any amb la formadora del departament, tal com s’evidencia en 

les actes del grup impulsor. 
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També ens agradaria parlar de la formació de l’alumnat que ha participat en aquest projecte al 

llarg d’aquests tres anys ja que, òbviament, són els protagonistes de les diverses actuacions 

acadèmiques que hem dissenyat per millorar la seva competència lectora i literària. Durant el 

curs 2014-2015 l’alumnat de 1r d’ESO va realitzar unes sessions de treball amb la formadora 

LIC per iniciar-los en la metodologia de treball del projecte ILEC. El curs següent, 2015-2016 

l’alumnat de 2n d’ESO va fer un treball explícit de les estratègies de lectura per part de la 

formadora LIC i del professorat corresponent en les matèries implicades: tecnologia, ciències,  

socials, llengua catalana i llengua castellana. I, en aquest curs 2016-2017, s’han treballat 

explícitament les estratègies lectores per part del professorat del centre: socials, tecnologia, 

ciències, anglès, llengua catalana i castellana.  

 

 

 

9- DIFUSIÓ DEL PLA DE LECTURA DE CENTRE 

 

Tota la comunitat educativa podrà accedir al PLEC a través de la pàgina web del centre, 

després que hagi passat per l’aprovació del Consell escolar. A l’inici del curs escolar, el 

document serà presentat al claustre per tal que el professorat pugui fer-ne els suggeriments i 

aportacions que cregui convenients i així poder incorporar les propostes en el PLEC. A les 

diverses reunions d’inici de curs dels diferents cursos, es facilitarà un traspàs d’informació sobre 

el contingut bàsic d’aquest document a les famílies dels alumnes del centre. 

 

 

 

10- AVALUACIÓ, REVISIÓ I PROPOSTES DE MILLORA 

 

En aquest curs 2016-2017 ha estat redactat el PLEC i per al proper curs l’objectiu serà vetllar 

per la implementació i seguiment del document, completar-lo i adaptar-lo a la realitat del centre. 

Les activitats que apareixen descrites en cadascun dels apartats del document són les que 

s’estan realitzant en aquests moments en el centre i són avaluades per les diferents matèries en 

què es treballen mitjançant els criteris d’avaluació del departament d’ensenyament. El PLEC és 

un document viu, que s’anirà revisant al final de curs amb els acords de treball establerts per la 

comissió de lectura i amb les aportacions del claustre de professorat. 
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12- NOTES 
 
 

(1) Annex 1: resultats de les enquestes del perfil lector de les famílies, el professorat i 

l’alumnat de 1r i 2n d’ESO (memòria 2014-2015) 

(2) Annex 2: Activitats de fluïdesa lectora 

(3) Annex 3: Tallers d’estratègies de lectura ESO 

(4) Annex 4: Llibres de lectura obligatoris i optatius de llengua catalana i llengua castellana 

(5) Annex 5: Vocabulari específic de llengua catalana i llengua castellana  

(6)  Annex 6: “El diari de notícies” de 4t d’ESO 

(7) Annex 7 : Fitxa de les activitats del “gust per llegir” 
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