
Impuls de la Lectura (ILEC) 
L’escola participa des de fa dos cursos en el Pla d’Impuls per a la 
Lectura (ILEC) que es fonamenta en: 

  

SABER LLEGIR, LLEGIR PER APRENDRE, GUST PER LLEGIR. 

  

ANIMACIÓ I GUST PER LA LECTURA LECTORA 

Animar a la lectura és apropar els llibres als lectors, ajudar a fomentar en els 
lectors l’afecte envers les lectures. Els docents, com a mediadors, proposem 
diferents activitats per encomanar als alumnes el gust per llegir. Per això, es 
dediquen cada dia  30 ‘ a la lectura. 

● LECTURA EN VEU ALTA DEL MESTRE 
Lectura en veu alta del mestre per tal de facilitar les estratègies necessàries per 
afavorir la mecànica lectora, la comprensió i la interpretació del text. Aquesta 
lectura es pot anar interrompent tant com sigui necessari per tal d’aclarir 
conceptes i/o vocabulari. 

 

● LECTURA AUTÒNOMA I SILENCIOSA 
Lectura individual i silenciosa on cada alumne/a dedicarà atenció a les 
estratègies de lectura facilitades i el modelatge previ del mestre. Per la seva 
part, el mestre ajudarà a aquells alumnes que presentin més dificultats. 
Objectius: 
● Fer un esforç menor i concentrar-nos en la comprensió del que llegim. 
● Elimina la pressió emocional . 
● Millorar la lectura d’aprenentatge i d’estudi. 
● Poden practicar tècniques i estratègies treballades anteriorment (per 

exemple, recapitular). 
● Millora l’ortografia. 

 
● LECTURA COL.LECTIVA 
Lectura col·lectiva en veu alta on alguns alumnes llegeixen un fragment o pàgina 
del text. El mestre va prenen notes a la graella de registre de seguiment del 
procés d’adquisició de lectura. 

 



 
● LECTURA EN PARELLES 
Practiquem la lectura en parelles. El/la docent modela el procés i pot llegir un 
paràgraf per tal d’iniciar una conversa sobre el fragment llegit. Es treballen 
estratègies de lectura (abans, durant i després) i la construcció de significats 
entre tots i totes. 

També treballem l'apadrinament lector, on alumnes amb un nivell de lectura 
més avançat  fan d’acompanyants i guies d’alumnes mes petits. 

● LECTURA EXPRESSIVA 
Mitjançant la lectura dramatitzada intentem transmetre allò que explica la 
història, a través de l’expressivitat, les pauses, l’expressió facial… 

Es treballa en moments d’apadrinament lector, en les obres de teatre que es 
fan a 6è. 

També fem altres tipus de lectures com premsa, poemes, cançons, acudits i 
dites. 

 


