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Qui perd els orígens, perd la identitat 

 

El Programa biblioteca escolar “puntedu” contempla tres àmbits de 
formació bàsica: 

 

• BE1. Concepte, organització i dinamització de la biblioteca escolar 

 

• BE2. La competència informacional des de la biblioteca escolar 

 

• BE3. Pla de lectura de centre (PLEC) 



Lectura i escola: consideracions prèvies 

 

• Un dels principals sabers escolars. 
 
• Aprenentatge específic, intencionat. 

• Base d’altres aprenentatges. 

• Implicació de tota la comunitat educativa. 

• Imprescindible per assolir una bona competència 

social. 



Per què un Pla de Lectura de Centre? 

 

• La finalitat de l’educació primària i secundària és proporcionar a l’alumnat unes competències 

bàsiques que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social. 

 

• Competència: capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats de manera transversal i interactiva, 

en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents 

sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió 

social de cada situació. 

 

• La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques.  

 

• NECESSITAT de disposar d’un document que sigui de referència per a tota la comunitat 

educativa i que defineixi clarament la línia d’actuació -objectius, metodologies, planificació 

d’estratègies-  que cada centre es proposa per tal d’assegurar la competència lectora del seu 

alumnat. 



Què POT SER un Pla de Lectura de Centre? 
 

 Una oportunitat per aprofitar tot el potencial dels centres per 

afavorir la lectura. 
 

 Una oportunitat per a la planificació i la coordinació a l’entorn 

d’una competència essencial. 
 

 Una oportunitat per millorar l’accés a la informació. 
 

 Un compromís amb l’equitat i l’excel·lència. 
 

 Un projecte que demana lideratge i participació. 
 

El Pla de Lectura: carta de navegació, manual d’ús, element central 

de coordinació...  



 

Què NO és un Pla de Lectura de Centre? 
 
 

     un document burocràtic 
 

     una proposta homogènia per a tots els centres 
 

     una iniciativa aïllada 
 

     una aposta a curt termini 

 



El Pla de Lectura de Centre: definició 

 

El PLEC és un document de centre consensuat que 

recull els objectius, les metodologies i les estratègies 

per assegurar l’assoliment de les competències 

bàsiques en l’alumnat i per fomentar la lectura en tots 

els seus àmbits. 

 



El Pla de Lectura de Centre: contingut bàsic 

 

El PLEC s’estructura en tres eixos: 
 

 Saber llegir (competència lectora) 
 

 Llegir per aprendre (competència informacional). Inclou la 
formació d’usuaris de biblioteques 

 
 El gust per llegir (hàbit lector) 



 

Què implica el terme “competència” en el 

cas de la lectura? 

Conjunt d’habilitats o operacions cognitives (descodificar, 

coneixement de vocabulari i gramàtica, interpretació d’estructures lingüístiques i 

textuals, coneixement del món...) i metacognitives (ajustament, control, 

adequació al propòsit...) 



Saber llegir (competència lectora): què és? 

La competència lectora consisteix a 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) 



  

Llegir per aprendre (competència informa-

cional): què és? 
 

L’adquisició d’habilitats i destreses per localitzar, avaluar, 

usar i comunicar la informació de forma efectiva. 
 

 Implica totes les àrees del currículum. 
 

 Contempla els continguts clàssics de la formació d’usuaris de 

biblioteques o punts d’informació. 
 

 Relació amb el currículum i amb les competències transversals.  



Gust per llegir (hàbit lector): algunes 

consideracions 

Adquisició d’un hàbit basat en el goig de la lectura, 

formaciódelgustpersonal,desigdellector… 
 

Implica una bona dosi de llibertat per llegir.  
 

El centre ha de promoure i facilitar contextos lectors.  
 

Element central de la dinamització a través de la biblioteca 

escolar.  

 



Elaboració i aplicació del PLEC 

Quatre fases: 
 

1. Motivació i sensibilització del professorat  

2. Diagnosi: anàlisi i reflexió (interna i externa) 

3. Elaboració i desenvolupament:  

– Nivell de planificació I 

– Nivell de planificació II 

– Nivell de planificació III 

4. Avaluació  



 

Nivell I: Marc general 

• Definició, objectius, funcions del PLEC.  

• Elements del centre en relació amb la lectura: PEC, PLC... 

• Responsabilitats del claustre en el PLEC 

• Paper i caràcter de la biblioteca del centre. 

 

PLEC: Nivell de planificació (I) 



 
PLEC: Nivell de planificació (II)  

 Nivell II: Esquema per a l’elaboració del PLEC 
1. Introducció / Justificació 

2. Objectius generals 

3. Anàlisi prèvia: conclusions de la diagnosi 

4. Saber llegir (competència lectora) 

1. Concepte 

2. Objectius específics 

3. Estratègies 

4. Avaluació 

5. Llegir per aprendre (competència informacional) 

1. Concepte 

2. Objectius específics 

3. Estratègies 

4. Avaluació 

6. Gust per llegir 

1. Concepte 

2. Objectius específics 

3. Estratègies 

4. Avaluació 

7. Recursos: BE, B d’aula, TIC, BP, implicació familiar, etc. 

8. Formació del professorat 

9. Difusió del Pla de Lectura de Centre (PLEC) 

10.Avaluació, revisió i propostes de millora 

 

 

 

 



PLEC: Nivells de planificació (III) 

Nivell III: Concreció d’estratègies 

 

• Pautes per recollir actuacions que el centre ja estigui duent a 

terme sobre la lectura i permetre la reflexió i la coordinació 

d’esforços per assolir uns objectius comuns. 
 

• Estratègies innovadores o d’incentivació de la lectura.  





CONCLUSIONS 

• El PLEC és:   

•un projecte de centre,  

•liderat per l’equip directiu,  

•que recull objectius, metodologies i estratègies per assegurar 

l’assoliment de les competències bàsiques en l’alumnat i  

•per fomentar la lectura en tots els seus àmbits. 

 
• S’estructura en tres eixos: 

• Saber llegir 

• Llegir per aprendre 

• El gust per llegir 

• Implica tot el professorat i comporta debat i consens en els diferents àmbits 

que s’hi han de tractar. 



• El PLEC ha de ser: 

- Un document d’ús pràctic, que s’ajusti a la realitat i necessitats de 

cada centre i que defineixi clarament les línies d’actuació a l’entorn de 

la lectura. 

- Consensuat per tota la comunitat educativa, contemplat en el 

Projecte Educatiu de Centre i en el Pla Anual i aprovat pel Consell 

Escolar. 
 

• L’anàlisi prèvia -diagnosi- és el moment clau a l’hora de plantejar 

l’elaboració del PLEC. Es tracta de saber on som per orientar 

adequadament a on volem arribar. 
 
 
• La BE té un paper essencial en el desenvolupament del PLEC en tant que 

és un centre de documentació, informació i formació al servei de 

l’aprenentatge i de la comunitat educativa; i un espai on es fomenta el gust 

per llegir. 

 



Moltes gràcies! 

 

 

 

 
Jo sóc allò que he llegit i allò que estic disposat a llegir.  

Jaume Cabré 


