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1. JUSTIFICACIÓ 

A l’Escola Can Puig entenem que un instrument bàsic per l’aprenentatge de 

qualsevol àrea és la lectura. Considerem que aprendre a llegir ha d’anar lligat 

amb l’aprendre a escriure com un procés global i que cal treballar 

simultàniament.  

No obstant, ens adonem que quan acaben l’etapa primària encara hi ha 

alumnes que  no són prou competents en la dimensió de comprensió lectora: 

els manca fluïdesa i/o comprensió i alguns encara no han descobert el gust per 

la lectura. És per això que amb l’elaboració d’aquest document pretenem: 

-Dissenyar i recollir activitats que potenciïn la lectura des de les tres vessants: 

“Saber llegir”, “Llegir per aprendre” i “Gust per la lectura” 

-Millorar la comprensió lectora 

-Potenciar l’aprenentatge a través de la lectura 

-Afavorir l’hàbit lector 

Per poder-ho portar a terme ens hem basat en el marc legislatiu actual i els 

resultats de la diagnosi feta el curs 2010-2011 

 

2. MARC LEGISLATIU 

2.1. Currículum infantil 

A continuació s’expliciten els articles del nou currículum, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments d’educació infantil, que sostenen legalment la 

necessitat de disseny d’un Pla de Lectura de Centre (PLEC).  

DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil. (pàg. 68256)  

A l’educació infantil aprendre és, per a l’infant, construir nous significats de la 

realitat que l’envolta, els quals enriqueixen els propis coneixements prèviament 

adquirits i permeten la seva aplicació a les noves situacions cada vegada més 

complexes. Es de vital importància facilitar i proporcionar a l’infant experiències 

i entorns de lectura per assegurar l’aprenentatge significatiu.  
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Article 2 (pàg. 68257-68258) Finalitat 

 La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i 

afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i 

entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge. 

L’acció educativa ha de permetre un desenvolupament afectiu, un 

descobriment progressiu i un creixement personal dels infants; la formació 

d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos, el descobriment de les 

possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, 

actuant cada vegada més d’una manera més autònoma; la possibilitat de 

relacionar-se i comunicar-se amb els altres, infants i persones adultes, per mitjà 

dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents 

pautes elementals de convivència, de relació, i de respecte al principi de no-

discriminació, de manera que família i escola comparteixin responsabilitats.  

Article 4 (pàg. 68258) Llengua  

4.1 El català, com a llengua pròpia de Catalunya, s’ha d’utilitzar normalment 

com a llengua vehicular d’ensenyament i aprenentatge i en les activitats 

internes i externes de la comunitat educativa: activitats orals i escrites de 

l’alumnat i del professorat, exposicions del professorat, llibres de text i material 

didàctic, activitats d’aprenentatge i d’avaluació i comunicacions amb les 

famílies. 

Article 6 (pàg. 68259) Capacitats  

6.3 En finalitzar el segon cicle de l’educació infantil l’infant haurà de ser capaç 

de:  

- Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la 

coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats. 

 - Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una 

imatge positiva d’ell mateix i dels altres. 

 - Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, 

per actuar amb seguretat i eficàcia. 

 - Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques 

bàsiques.  

- Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i 

situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.  

- Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de 

curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.  
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- Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar-ne 

els perills i aprendre a actuar en conseqüència. 

 - Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la 

resolució pacífica de conflictes.  

- Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a 

una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració 

social.  

(Extret de la pàg. 68264 del Decret 181/2008, 9 de setembre)  

A la nostra societat, l’entorn immediat de l’infant és ple de lletra impresa. 

L’infant té curiositat i interès per descobrir per a què serveix i com funciona. Es 

tracta d’encaminar aquest interès perquè s’iniciï i s’impliqui en el procés de 

descoberta i comprensió del funcionament del codi escrit. Les situacions de 

comunicació real en què intervenen la lectura i l’escriptura són les més idònies 

per a aquest aprenentatge. L’ús funcional i significatiu de la lectura i de 

l’escriptura ha de portar, doncs, amb la intervenció educativa pertinent, a l’inici 

del coneixement i característiques del text escrit, adquisició a què s’arribarà en 

el cicle inicial de l’educació primària. Els objectius de cicle precisen les 

capacitats que els infants han d’haver desenvolupat en acabar el segon cicle de 

l’educació infantil, en relació amb els continguts de les àrees i els criteris 

d’avaluació.  

 

Objectius (pàg. 68266)  

El segon cicle de l’educació infantil contribueix a desenvolupar en l’alumne/a 

les capacitats següents: 

 1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, 

coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i 

guanyar confiança en la regulació d’un mateix.  

2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions 

quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.  

3. Sentir que pertany a grups socials diversos, participant-hi activament i 

utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies. 

 4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el 

grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i 

col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.  
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5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, 

interpretant-lo i fentse preguntes que impulsin la comprensió del món natural, 

social, físic i material. 

 6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la 

d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per 

les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin.  

7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i 

expressarlos mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i 

altres formes de representació 

 8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes 

i expressarse mitjançant la paraula, el gest i el joc.  

9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i 

representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, 

audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de 

l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies 

de la informació i la comunicació.  

10. Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, 

fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una 

manera cada vegada més estructurada. 

 Criteris d’avaluació (pàg. 68271)  

8. Usar la llengua oral, el gest i les imatges per expressar idees, desitjos, 

sentiments i emocions; escoltar i participar de manera activa en situacions 

habituals de conversa i d’aprenentatge amb l’ús d’un llenguatge no 

discriminatori, i amb actitud de respecte vers altres cultures i diferents llengües.  

9. Mostrar interès per la descoberta progressiva de les relacions entre el text 

oral i l’escrit, iniciar-se en l’ús funcional de la lectura i l’escriptura. Crear de 

manera individual i col·lectiva petits textos i dibuixos. 

2.2. Currículum primària 

A continuació s’expliciten aquells articles del nou currículum, pel qual 

s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’educació primària, que sostenen 

legalment la necessitat de disseny d’un Pla de Lectura de Centre (PLEC). 

 DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària (pàg. 21822) . 

 Article 2 (pàg. 21822) Finalitat  
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La finalitat de l’educació primària és proporcionar a tots els nens i les nenes les 

competències que els permetin assegurar el seu desenvolupament personal i 

social; adquirir les habilitats i les competències culturals i socials relatives a 

l’expressió i comprensió oral, a la lectura i a l’escriptura, al càlcul, a la igualtat 

de drets i oportunitats entre homes i dones, a l’autonomia personal, la 

coresponsabilitat i la interdependència personal, a la resolució de problemes i 

als coneixements bàsics de la ciència, la cultura i la convivència, el rebuig de 

tot tipus de comportaments discriminatoris per raó de sexe; desenvolupar la 

competència d’expressar el que s’ha après, d’explicar amb raons coherents la 

seva opinió, de saber escoltar el punt de vista dels altres amb respecte i 

d’arribar a acords quan sigui necessari; desenvolupar les habilitats socials, 

d’esforç, treball i estudi; expressar el sentit artístic, la creativitat i l’afectivitat; i 

conèixer els elements bàsics de la llengua, la història, la geografia i les 

tradicions pròpies de Catalunya que permetin el seu arrelament.  

Article 3 (pàg. 2182) Objectius de l’educació primària 

 L’educació primària ha de contribuir a:  

e) Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua catalana, com la 

llengua castellana i, si s’escau, l’aranès, així com una llengua estrangera, i 

desenvolupar hàbits de lectura.  

Article 8 (pàg. 21823-21824) Competències bàsiques  

8.1 S’entén per competència la 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.  

8.2 El currículum de l’educació primària inclourà les competències bàsiques 

que es determinen en l’annex 1.  

8.5 La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les 

competències bàsiques i ha d’estar inclosa en el desenvolupament de totes les 

àrees. Els centres, en organitzar la seva pràctica docent, han de garantir una 

mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a la lectura.  

Annex 1 (extret de la pàg. 21826 del Decret 142/2007, 26 juny)  

Per l’educació obligatòria s’identifiquen com a competències bàsiques les 8 

competències següents en les quals la lectura incideix de forma important:  

Competències transversals:  
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Les competències comunicatives: 

 1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual  

2. Competències artística i cultural  

 

Les competències metodològiques:  

3. Tractament de la informació i competència digital  

4. Competència matemàtica  

5. Competència d’aprendre a aprendre  

Les competències personals:  

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal  

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:  

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

 8. Competència social i ciutadana  

El PLEC concreta i específica estratègies per desenvolupar i fusionar aquestes 

competències transversals a través de: 

 • A través de les llengües 

 • A través de les altres àrees 

 • A través de les relacions més enllà de l’ambient educatiu 

 

ANNEX 2 ( Extret de la pàg. 21832del Decret 142/2007, 26 juny)  

Àmbit de llengües 

 Objectius 

 Les àrees de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura i 

Llengües estrangeres de l’educació primària tenen com a objectiu el 

desenvolupament de les següents capacitats: 

1. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a font 

de riquesa personal i col·lectiva, prendre consciència de la importància del  
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domini de llengües en un món cada cop més global i utilitzar amb progressiva 

autonomia tots els mitjans al seu abast, incloent-hi les TIC, per obtenir 

informació i per comunicar-se, evitant els estereotips lingüístics que suposen 

judicis de valor i prejudicis classistes, racistes o sexistes. 

 2. Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les 

llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per 

expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i transmetre les 

riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i socials. 

 3. Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de 

comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, per al 

desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva participació en les 

creacions culturals.  

4. Desenvolupar la competència en llengua castellana de manera que sigui 

possible que al final de l’educació obligatòria, utilitzi normalment i correctament 

les dues llengües oficials.  

5. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents 

contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa i de 

col·laboració.  

6. Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals més 

habituals de l’aula. 

 7. Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit escolar i 

en el context social i cultural proper. 

 8. Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes 

relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels altres i el món que ens 

envolta.  

9. Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context 

social i cultural proper.  

10. Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel·lícules, informatius), dels 

mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació i la comunicació, i 

fer-ne una lectura crítica i creativa. 

 11. Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació 

audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i valorar 

informacions i opinions diferents. 12. Utilitzar les llengües eficaçment en 

l’activitat escolar, tant per buscar, recollir i processar informació, com per 

escriure textos vinculats a les diferents àrees del currículum.  
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13. Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats amb 

el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i correcció 

lingüística, adequada a l’edat. 14. Reflexionar sobre la llengua i les normes de 

l’ús lingüístic, a partir de situacions de comunicació reflexiva, per escriure i 

parlar de forma adequada, coherent i correcta, i per comprendre textos orals i 

escrits.  

15. Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-se a 

obres de la tradició literària.  

16. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quant a temàtica 

i complexitat i iniciar-se en els coneixements de les convencions específiques 

del llenguatge literari.  

17. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança amb la pròpia 

capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües.  

 

3. CONCLUSIONS DE LA DIAGNOSI 

El curs 2011-2012 abans d’iniciar el PLEC, es va realitzar una diagnosi per fer 

una anàlisi de la situació real i actual en què es trobava l’escola.  

El resultat de l’anàlisi és el següent: 

En els resultats de les proves de competències bàsiques del curs 2010-11, els 

resultats global de llengua catalana estaven a la franja mitjana (72,0%) 

respecte la mitjana catalana. Concretament en comprensió lectora estem al 

76,0% mentre la mitjana de Catalunya va ser del 86,1%. A partir del curs 2011-

12 es van iniciar projectes per potenciar i millorar la competència lectora dels 

nostres alumnes. En conseqüència, el resultat global de l’àrea de català en les 

proves de competències bàsiques ha passat a estar a la franja alta amb un 

assoliment del 86,6%. En comprensió lectora, la mitjana ha pujat al 84,5%, la 

qual cosa ens fa pensar que aquests projectes, juntament amb el treball 

d’estratègies lectores i la formació del professorat estan en el bon camí.  

 

4. SABER LLEGIR – LLEGIR PER APRENDRE – GUST PER LLEGIR 

4.1. SABER LLEGIR 

4.1.1. Concepte 

Entenem que l’aprenentatge de la lectura no és només la iniciació dels alumnes 
en el món del text escrit.  
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L’aprenentatge de la lectura és una progressió ascendent en l’adquisició de la 
comprensió lectora, una ampliació de la capacitat de llegir textos i imatges cada 
cop més complexos i una necessitat de superació i d’esforç en la lectura.  
 
Saber llegir significa haver assolit un bon nivell de competència lectora.  
 

(PISA 2009) 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. 

4.1.2. Objectius 

L’objectiu final  és formar lectors competents, capaços d’enfrontar-se amb èxit a 

textos diversos aplicant i desenvolupant les habilitats i les estratègies 

necessàries per accedir al contingut del text en funció del seu propòsit de 

lectura. 

Treballarem doncs amb l’objectiu que el nostre alumnat adquireixi un bon nivell 

de competència lectora i sigui capaç de: 

-Llegir textos adequats al seu nivell i edat en català, castellà i anglès. 

-Llegir textos de diversos formats i en tota mena de suports. 

-Llegir i conèixer les diverses tipologies textuals. 

-Extreure i interpretar la informació dels textos. 

-Reflexionar sobre el coneixement elaborat i sobre el procés que ha seguit per 

a comprendre un text. 

-Implicar-se en la lectura i parlar sobre el que ha llegit. 

-Aplicar la seva habilitat lectora per satisfer necessitats personals i actuar en la 

societat. 

 

4.1.3. Avaluació 

- Educació Infantil: Proves de lecto-escripturaTeberosky 

- Cicle Inicial: Proves de comprensió lectora ACL (Graó)  

- Cicle Mitjà: Proves de comprensió lectora ACL (Graó)  

                     Proves d’avaluació diagnòstica (3r /Departament d’Ensenyament) 
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- Cicle Superior:  

 Proves de comprensió lectora ACL (Graó)  

 

 

 Proves de competències bàsiques (3r trimestre 6è / Departament 
d’Ensenyament)  

 

4.1. LLEGIR PER APRENDRE 

4.2.1. Concepte 

La lectura és una eina per accedir al coneixement i esdevé un instrument 

d’aprenentatge en totes les àrees del currículum. Això implica que per llegir per 

aprendre, els nostres alumnes han d’adquirir estratègies per localitzar, usar, 

comunicar i avaluar la informació. 

4.2.2. Les estratègies lectores 

A Educació Infantil i a Cicle Inicial, es comencen a treballar de manera oral. 
 
A Cicle Mitjà i Cicle Superior, es fan activitats de lectura per introduir de manera 
explícita cadascuna de les estratègies lectores. Cada estratègia es treballarà 
durant quatre o cinc sessions, en funció de l’assoliment dels alumnes. 
Una vegada els alumnes ja coneixen les estratègies i saben treballar de 
manera autònoma, llavors es treballen implícitament en qualsevol lectura de 
qualsevol àrea. 
 

Temporalització (CM/CS): 
 

-Cada trimestre es treballa una estratègia i es van recordant periòdicament fent 
alguna pràctica. 
-Es dedica una sessió quinzenal, com a mínim, per la introducció de les 
estratègies. 
 
El treball de les estratègies lectores es comença a 3r de Primària. A cada curs 
es treballen les estratègies dels cursos anteriors i es van introduint de noves. 
 

Relació d’estratègies que s’introduiran a cada cicle: 
 

CM: 

-Hipòtesis 

-Fer inferències. 
-Fer-se preguntes. 
 

-Fer Connexions. 
-Visualitzar 
-Supervisar i reparar la comprensió. 
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CS: 
5è de primària:   
-Reorganitzar la informació i integrar-la. 
-Recapitulació 
 
 

6è de primària:  

Es treballen totes les estratègies abans esmentades. 
 

REFERENTS D’AULA I D’ALUMNE 

 

Es penjaran uns cartells a les aules de cicle mitjà i cicle superior on s’expliqui 
amb una frase cadascuna de les estratègies lectores que es van treballant. 
 

Exemples: 
 

1.Hipòtesis: “Pensem el que pot passar o de qui es tracta...”. 
2. Inferències: “Trobem pistes al text”. 
3.Fer-se preguntes: “Volem saber més: què, com, per 

què,...”. 
4.Connexions: “ Connectem informacions per entendre-ho 

millor”. 
5.Visualitzar: “Imaginem el que llegim”. 
6.Supervisar i reparar la comprensió: “Estic 

comprenent?—Què puc fer per comprendre?”. 
7.Reorganitzar la informació i integrar-la: Fem un 

esquema: relacionem i ordenem les idees d’un text”. 
8. Resumir: “Identifiquem i ordenem la informació principal del text” 

4.2.3. Objectius 

L’objectiu final de la competència informacional és que l’alumnat adquireixi 
habilitats lingüístiques i de pensament, d’ús de tecnologies de la informació i 
d’ús de fons d’informació general.  
 
Treballarem doncs amb l’objectiu que el nostre alumnat desenvolupi aptituds 
per a l’accés i ús de la informació i sigui capaç de: 
 
-Reconèixer una necessitat d’informació. 
-Determinar l’abast de la informació requerida.  
-Accedir amb eficiència a la informació.  
-Avaluar la informació i les seves fonts.  
-Incorporar la informació seleccionada a la seva pròpia base de coneixements.  
-Utilitzar la informació de manera eficaç per a dur a terme tasques 
específiques.  
- Classificar, emmagatzemar, manipular i combinar la informació reunida o 
generada.  
- Generar, registrar i compartir nova informació.  
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4.2.4. Avaluació 

A cicle mitjà, l’avaluació de les estratègies lectores es duu a terme a través de 

l’observació directe i sistemàtica de l’alumnat quan fem lectura col·lectiva en 

veu alta amb mig grup. 

A cicle superior, hi ha estratègies que les valorem a nivell grupal, d’altres les 

comentem a nivell oral i per exemple els esquemes a nivell individual. 

A cada tema de català es treballa una estratègia lectora: d’hipòtesis, 
d’inferència i fer-se preguntes i els esquemes i resums es treballen a català, 
castellà,  medi i mates. 

 

4.3. GUST PER LLEGIR 

4.3.1. Concepte 

Entenem el gust per llegir com l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi, com a 

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

del gust personal i del desig lector propi. 

El gust per llegar suposa fer una lectura en llibertat, tenir la capacitat de 
reflexionar sobre el que s’ha llegit i la possibilitat de compartir-ho amb els 
altres.  
 

A l’escola, fomentar el gust per llegir implica, sobretot, la dinamització de la 

biblioteca escolar. 

4.3.2. Objectius 

 
-Assegurar el dret de tots els infants a aprendre a llegir, a aprendre i a créixer 
mitjançant la lectura de textos i d’imatges.  

-Desvetllar la lectura com a font de plaer apropant els infants als llibres i a la 
literatura, tenint en compte la seva capacitat lectora i la seva maduració 
personal.  

-Promoure l’estimació i el respecte pels llibres, i el valor de la lectura.  

-Afavorir la motivació, la creativitat, el sentit crític i l’esperit de recerca.  

-Facilitar que mestres, famílies i personal no docent esdevinguin bons models 
lectors per a l’alumnat.  
 

4.3.3. Avaluació 

-Qüestionaris de les famílies 

-Qüestionaris als alumnes 

-Valoracions dels mestres 
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4.4.  ACTIVITATS QUE ES FAN A L’ESCOLA 

4.4.1. EDUCACIÓ INFANTIL 

ACTIVITAT LECTORA: 
BREU DESCRIPCIÓ 

SABER LLEGIR 
L’aprenentatge de la lectura representa la 
capacitat de llegir, de comprendre i 
d’interpretar textos 

LLEGIR PER APRENDRE 
La lectura és una eina per accedir al 
coneixement i esdevé un instrument 
d’aprenentatge en totes les àrees del 

currículum. 

GUST PER LA LECTURA 
El foment de la lectura sistemàtica per 
desenvolupar hàbits lectors compartits a partir 
de propostes basades en la reflexió sobre el 

que s’ha llegit. 

P3- Contes Populars  -Reconèixer els contes treballats. 
 
-Reproduir el vocabulari bàsic i les 
estructures lingüístiques que surten 
en els contes. 
 
-Representar corporalment i 
plàsticament els contes treballats. 
 
-Saber explicar els contes treballats. 

 

-Familiaritzar-se amb la cultura dels 
contes populars. 
 
-Gaudir del món dels contes. 

 

EI- Parelles Lingüístiques   L’objectiu és gaudir de la lectura amb 
l’acompanyament d’un igual. És un 
aprenentatge de lectura basat en la 
tutoria entre iguals. 
Les  parelles  lingüístiques 
normalment són d’un alumne que 
domina la llengua i un alumne que 
encara no la domina prou. 

EI- Suc de contes  L’objectiu és treballar l’escolta, la 
comprensió, la reflexió, la 
vocalització, la memòria i la 
globalització en general partint com a 
centre d’interès els contes populars. 
Es treballen els tres tipus de 
preguntes: 
*informatives 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CZyu_VDMw1M&feature=youtu.be
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*interpretatives 

*reflexives 
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4.4.2. CICLE INICIAL 

ACTIVITAT LECTORA: 
BREU DESCRIPCIÓ 

SABER LLEGIR 
L’aprenentatge de la lectura 
representa la capacitat de llegir, de 
comprendre i d’interpretar textos 

LLEGIR PER APRENDRE 

La lectura és una eina per accedir al 
coneixement i esdevé un instrument 
d’aprenentatge en totes les àrees del 
currículum. 

GUST PER LA LECTURA 

El foment de la lectura sistemàtica 
per desenvolupar hàbits lectors 
compartits a partir de propostes 
basades en la reflexió sobre el que 
s’ha llegit. 

Sofà de Lectura (1r)   En un espai tranquil i important de 
l’escola hem instal·lat un sofà amb 
llibres on pares i nens comparteixen 
una estona diària el gust per llegir. 
Els darrers cursos també s’ha fet 
extensiu a alumnes de l’Institut J. 
Brugulat i a àvies voluntàries. 

 

Padrins de Lectura (2n-5è)   Es constitueixen parelles lectores 
entre alumnes de cinquè -padrins- i 
segon - fillols. Un cop per setmana 
els padrins van a buscar els fillols i 
inicien una sessió de lectura de mitja 
hora. 

Biblioteca d’aula   Per part dels alumnes, com a préstec 
intern per a la lectura individual i 
silenciosa, bàsicament de contes i 
revistes de l’escola( El Fanalet ) i 
fulletons dels Jocs Florals. 
 
Per part de la mestra, per triar i 
poder explicar durant els 30 minuts 
de lectura diària  ( contes, llibres de 
poesies, etc ). 
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Biblioteca d’escola   1.- Préstec Setmanal: Un cop a la 
setmana els alumnes fan préstec 
de la biblioteca i s’emporten el 
conte o llibre a casa durant una o 
dues setmanes. A 1r s’inicia al 
segon trimestre i a 2n s’inicia a 
principi de curs. Es prioritza fer 
aquest préstec amb mig grup. 
 
2.- Cercar llibres i contes 
relacionats amb algun tema que 
es treballi a l’aula. Aquest préstec 
el fa la mestra. 
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4.4.3. CICLE MITJÀ 

ACTIVITAT LECTORA: 
BREU DESCRIPCIÓ 

SABER LLEGIR 
L’aprenentatge de la lectura 
representa la capacitat de llegir, de 
comprendre i d’interpretar textos 

LLEGIR PER APRENDRE 

La lectura és una eina per accedir al 
coneixement i esdevé un instrument 
d’aprenentatge en totes les àrees del 
currículum. 

GUST PER LA LECTURA 

El foment de la lectura sistemàtica 
per desenvolupar hàbits lectors 
compartits a partir de propostes 
basades en la reflexió sobre el que 
s’ha llegit. 

Pessics de Lectura (3r)   És un projecte que neix com a 
prolongació/consolidació del Sofà de 
Lectura on passem de llegir en 
parella –un nen, un adult- a llegir en 
grup – quatre/cinc nens i un adult- 
aplicant la tècnica cooperativa de 
l’ENSENYAMENT RECÍPROC. 

Club de Lectura (4t)  Consisteix en la lectura de diferents 
textos a partir dels quals es poden 
treballar els valors i les actituds. 
Gaudeixen de la lectura amb els 
companys i els familiars amb els 
quals es creen complicitats, diàleg... 

Es divideix la classe en dos grups i 
cada un està tutoritzat per dos o tres 
pares amb qui comparteixin la 
lectura i les impressions de la 
mateixa. 
 

 Biblioteca d’aula   Un cop a la setmana poden triar un 
llibre de la biblioteca d’aula o bé el 
porten de casa. Aquest llibre no va a 
casa, està sempre al calaix. Un cop 
l’han llegit el poden recomanar. 

Hi ha uns alumnes encarregats 
d’ordenar els llibres. 
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 Biblioteca d’escola   3r 
S’hi va un cop a la setmana i es fa el 
servei de préstec. Una vegada es 
mira si els llibres són adequats al 
nivell de cada alumne es puja a l’aula 
i es comença a llegir. La setmana 
següent si no han acabat el llibre es 
renova i si l’han acabat se n’escull un 
altre. 
4t 
S’hi va un cop al mes i es fa el servei 
de préstec i cada alumne fa una 
lectura silenciosa del llibre que han 
escollit. Una vegada acaben un llibre 
omplen la fitxa bibliográfica????i 
fan la valoració de si els hi ha 
agradat o no. 
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4.4.4. CICLE SUPERIOR 

ACTIVITAT LECTORA: 
BREU DESCRIPCIÓ 

SABER LLEGIR 
L’aprenentatge de la lectura representa la 
capacitat de llegir, de comprendre i 
d’interpretar textos 

LLEGIR PER APRENDRE 
La lectura és una eina per accedir al 
coneixement i esdevé un instrument 
d’aprenentatge en totes les àrees del 

currículum. 

GUST PER LA LECTURA 
El foment de la lectura sistemàtica per 
desenvolupar hàbits lectors compartits a partir 
de propostes basades en la reflexió sobre el 

que s’ha llegit. 

Padrins de Lectura (5è)   Es constitueixen parelles lectores 
entre alumnes de cinquè -padrins- i 
segon - fillols. Un cop per setmana 
els padrins van a buscar els fillols i 
inicien una sessió de lectura de mitja 
hora. 

Club de Lectura 
“Wonder”(6è) 

  Club de lectura sobre el llibre 
“Wonder”. Es llegeix un capítol a la 
classe on es treballen estratègies 
lectores. Al final de cada capítol ve 
un professional amb el comparteixen 
tot allò que els ha aportat el capítol 
llegit. 

Petit club de lectura entre 
alumnes del mateix curs 

  
Tenim 4 llibres iguals de cada tema. 
Hem escollit 25-26 llibres diferents, 
12-13 per 5è i 12-13 per 6è.  
Els nens llegeixen aquests llibres 
dins dels 30’ de lectura. A cada 
classe de 5è i de 6è hi ha 2 llibres 
iguals. Els nens trien, dels llibres 
escollits pels mestres,  què volen 
llegir i se’ls dona un temps 
determinat i suficient per llegir-lo 
posant la data per fer el petit club de 
lectura. Aquest petit club de lectura 
el faran aquells 4-5 nens que han 
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llegit el mateix llibre: dos de cada 
classe. La mestra té una graella on 
es va anotant els llibres que 
llegeixen. 

 

Biblioteca d’aula    

Si algun nen acaba abans agafa un 
altre llibre de la biblioteca d’aula, o 
bé un llibre de casa seva, de la 
biblioteca de l’escola, de la biblioteca 
de Banyoles, d’un company...  i 
aquesta estona continua llegint. 
 
 

 Biblioteca d’escola    
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5. PROJECTES DE LECTURA DE L’ESCOLA 

5.1. PROJECTES D’EDUCACIÓ INFANTIL 

 
NOM DEL PROJECTE 

 

CONTES POPULARS (P3) 
 

OBJECTIUS DEL 
PROJECTE 

DATA D’INICI PLANIFICACIÓ 
DE LES 
ACCIONS 

TASQUES DE LES TUTORES TASQUES DE 
L’ASSESSORA LIC 

AVALUACIÓ DEL 
PROJECTE 

 
-Familiaritzar-se 
amb la cultura dels 
contes populars. 
 
-Reconèixer els 
contes treballats. 
 
-Reproduir el 
vocabulari bàsic i 
les estructures 
lingüístiques que 
surten en els 
contes. 
 
-Representar 
corporalment i 
plàsticament els 
contes treballats. 
 
-Saber explicar els 
contes treballats. 
 
-Gaudir del món 
dels contes. 
 

 
-El primer 
trimestre, cap al 
mes d’octubre se 
sol iniciar.  
I es realitza durant 
tot el curs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-És un treball 
que 
s’organitza a 
l’última sessió 
del matí. Dels 
dos grups de 
P3 es fan 
quatre 
subgrups 
(solen ésser 
els grups taula 
–per colors-) 
per poder anar 
treballant el 
conte des de 
diferents 
àmbits. 
 

 
En aquest treball s’impliquen totes les 
mestres que treballen a P3: 
 
-Una mestra o TEI té cura del treball 
gestual i corporal –a l’aula de 
psicomotricitat-. 
 
-Una mestra o TEI treballa a l’aula de 
suport i sol fer el treball plàstic. 
També sol utilitzar el treball amb 
ordinador. 
 
-Les dues tutores es queden a les 
respectives aules i fan el treball 
lingüístic més específic –vocabulari, 
estructures lingüístiques...-. 

  
-A partir de la 
representació 
(teatral, amb 
titelles...) del conte, 
de l’explicació entre 
ells a partir dels 
minicontes... 
 
-A partir d’algunes 
gravacions. 
 
-Valoració per part 
de les mestres. 
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NOM DEL PROJECTE 
 

 

EI- PARELLES LINGÜÍSTIQUES 
 

OBJECTIUS DEL 
PROJECTE 

DATA D’INICI PLANIFICACIÓ 
DE LES 
ACCIONS 

TASQUES DE LES TUTORES TASQUES DE 
L’ASSESSORA LIC 

AVALUACIÓ DEL 
PROJECTE 

 
-Gaudir de la lectura 
amb 
l’acompanyament 
d’un igual. 
 
-Fomentar l’ús i 
l’aprenentatge de la 
llengua catalana 
(expressió oral). 
 
-Cohesionar el grup 
classe. 
 
-Prendre consciencia 
que hi ha alumnes 
que no tenen el 
català com a llengua 
materna. 
 
-Fomentar 
l’aprenentatge 
cooperatiu entre 
iguals i les habilitats 
socials i emocionals. 
 
-Millorar l’autoestima 
dels alumnes. 

 
 
-A partir del 2n 
trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-S’elabora un 
plafó amb les 
fotos dels nens 
no 
catalanoparlants. 
Aquests escullen 
un nen/a 
catalanoparlant 
que els faci de 
tutor. 
 
-Les sessions 
comencen a 
partir de la 
cançó “Affaire 
Patrícia” de “Els 
amics de les 
Arts”. 
-S’organitza una 
parada de 
contes, llibres 
d’imatges i 
poemes 
treballats. 
-Les parelles 
s’asseuen de 
costat i s’inicia 
la sessió. 

 
-A les sessions de parelles 
lingüístiques hi ha dues mestres a 
l’aula que van observant i van 
atenent les demandes dels infants. 
 
-En acabar la sessió, portar el 
control de l’avaluació que fa cada 
nen/a a partir d’unes targetes que 
serveixen per expressar com s’han 
sentit. 
 
 

  
-Registre 
d’observacions que 
serveixen per 
anotar dades 
referents a les 
diferents parelles. 
 
-Registre de les 
valoracions fetes 
pels mateixos 
alumnes. 
 
-Recull de fotos on 
es reflecteix 
l’actitud i l’estat 
anímic de les 
diferents parelles. 
 
-Gravacions perquè 
es vegin, s’escoltin i 
s’adonin de com 
s’expressen. 

https://www.youtube.com/watch?v=CZyu_VDMw1M&feature=youtu.be
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NOM DEL 
PROJECTE 
 
 

 

EI- SUC DE CONTES 

OBJECTIUS DEL 
PROJECTE 

DATA D’INICI PLANIFICACIÓ DE 
LES ACCIONS 

TASQUES DE LES 
TUTORES 

TASQUES DE 
L’ASSESSORA LIC 

AVALUACIÓ DEL PROJECTE 

 
-Treballar l’escolta, 
la comprensió, la 
reflexió, la 
vocalització, la 
memòria i la 
globalització en 
general partint com 
a centre d’interès 
del món dels contes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot el curs 

 
-Cada tutora escull 
un conte i fa la 
corresponent 
programació 
d’activitats. 
 
-Després fan 
l’intercanvi entre 
els dos grups –A i 
B-. 

 
-Escollir el conte i 
interioritzar-lo molt 
bé: treball del 
vocabulari i 
estructures 
lingüístiques. 
 
-Pensar i programar 
activitats i 
propostes de 
treball: 
.Presentació del 
conte (crear 
expectatives) 
.Llegir/explicar 
(plantejar diferents 
tipus de ?) 
.Dinàmica de joc 
.Fitxes de 
conceptes 
.Argument i dibuix 

  
 Enregistrament del conte 

o S’enregistra l’explicació 
del conte per partd’un/a 
alumne/a amb suport 
visual del mateix conte 
o memoritzat. 
 

 Parelles lingüístiques 
o En el racó de la 

biblioteca, per parelles, 
s’expliquen els contes 
treballats: “Jo t’explico 
– Tu m’expliques” 

o Quan es dóna el 
dossier amb tot el 
treballa acabat, es 
tornen a fer parelles per 
explicar-se els dos 
contes. 

 
 Reviure el conte amb els pares 

o Un cop acabats els contes, 
s’ho emporten a casa per 
reviure’ls amb els seus 
pares. 
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5.2. PROJECTES DE CICLE INICIAL 

 
NOM DEL PROJECTE 
 

 

SOFÀ DE LECTURA (1r) 

OBJECTIUS DEL 
PROJECTE 

DATA 
D’INICI 

PLANIFICACIÓ DE LES 
ACCIONS 

TASQUES DE LES 
TUTORES 

TASQUES DE 
L’ASSESSORA LIC 

AVALUACIÓ DEL 
PROJECTE 

 
-Potenciar el gust per la 
lectura 
 
-Trobar en la lectura un 
canal de 
comunicació i de diàleg 
per tal de fomentar 
la competència lectora en 
totes les àrees. 
 

 
2n trimestre 
(finals de 
gener) 

 
-Explicar el projecte a les 
famílies a la reunió d’aula de 
principi de curs 
-Fer el full per demanar quins 
familiars hi poden participar 
(Cap d’Estudis) 
-Fer el calendari amb l’horari 
de les famílies que participen 
(Cap d’Estudis) 
-Preparar la llista d’alumnes 
(Cap d’Estudis) 
-Reunió amb la tutora de 1r 
d’ESO de l’institut per 
coordinar la participació dels 
alumnes de l’institut en el 
projecte 
-Fer la taula dels alumnes 
d’ESO 
-Reunió els alumnes de 1r 
d’ESO per explicar com s’ha 
de portar a terme l’activitat 
-Recollir les avaluacions i fer-
ne una valoració 
 

 
-Explicar el projecte a les 
famílies a la reunió d’aula de 
principi de curs 
-Dir els dies i hores 
disponibles per realitzar 
l’activitat 
-Recollir la llista de familiars 
que participaran 
 
 

 
 

 
-Passar una enquesta 
d’avaluació a les 
famílies 
-Passar una enquesta 
d’avaluació als 
alumnes de 1r de 
Primària 
-Passar una enquesta 
d’avaluació als 
alumnes de 3r d’ESO 
-Valoració de les 
tutores de 3r 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ae2D5F0HDh4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ae2D5F0HDh4&feature=youtu.be
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NOM DEL PROJECTE 
 

 

PADRINS DE LECTURA (2n-5è) 

OBJECTIUS DEL 
PROJECTE 

DATA D’INICI PLANIFICACIÓ DE LES 
ACCIONS 

TASQUES DE LES TUTORES TASQUES DE 
L’ASSESSORA LIC 

AVALUACIÓ DEL 
PROJECTE 

 
-Despertar el gust per la 
lectura dels 
alumnes de segon i de 
responsabilitat i 
ajudadels de cinquè. 
 

 
2n trimestre 
(gener) 

 
-Fer les parelles entre els 
alumnes de 2n i els 
alumnes de 5è 
-Explicar als alumnes de 
com s’ha de desenvolupar 
l’activitat 
-Recollir les avaluacions i 
fer-ne una valoració 
 
 

 
-Fer les parelles entre els alumnes 
de 2n i els alumnes de 5è 

  
- Al final de cada 
trimestre el padrí de 
lectura farà una 
avaluació del progrés 
del seu fillol i 
s’entregarà un 
informe juntament 
amb les notes de la 

tutora. 
-Passar una enquesta 
de valoració als 
alumnes de 2n i als 
alumnes de 5è 
-Valoració de les 
tutores de 2n i de 5è 
 

 

 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/ceip-canpuig/wp-content/uploads/usu1039/2017/02/apadrinament-lector.pdf
http://agora.xtec.cat/ceip-canpuig/wp-content/uploads/usu1039/2017/02/apadrinament-lector.pdf
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5.3. PROJECTES DE CICLE MITJÀ 

Pessics de Lectura (3r) 

 
NOM DEL PROJECTE 
 

 

PESSICS DE LECTURA (3r) 
 

OBJECTIUS DEL 
PROJECTE 

DATA 
D’INICI 

PLANIFICACIÓ DE 
LES ACCIONS 

TASQUES DE LES TUTORES TASQUES DE 
L’ASSESSORA LIC 

AVALUACIÓ DEL 
PROJECTE 

 
-Treballar tots els graons 
de 
l’aprenentatge: 
a. Informatiu 
b. Interpretatiu 
c. Reflexiu i/o creatiu 
 
-Aprendre compartint 
amb els companys i 
Amb l’adult 
 

 
2n trimestre 
(gener) 

 
-Explicar el projecte a 
les famílies a la reunió 
d’aula de principi de 
curs 
-Fer el full per demanar 
quins familiars hi poden 
participar (Cap 
d’Estudis) 
-Fer el calendari amb 
l’horari de les famílies 
que participen (Cap 
d’Estudis) 
-Recollir les avaluacions 
i fer-ne una valoració 
 
 
 
 
 

 
-Explicar el projecte a les famílies a 
la reunió d’aula de principi de curs 
-Dir els dies i hores disponibles per 
realitzar l’activitat 
-Recollir la llista de familiars que 
participaran 
-Crear els grups heterogenis per 
realitzar l’activitat 
 
 

  
-Passar una enquesta 
d’avaluació a les 
famílies 
-Passar una enquesta 
d’avaluació als 
alumnes de 3r de 
Primària 
-Valoració de les 
tutores de 3r 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ypQW6kwuoI&feature=youtu.be
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NOM DEL PROJECTE 
 

 

CLUB DE LECTURA (4t) 
 

OBJECTIUS DEL 
PROJECTE 

DATA 
D’INICI 

PLANIFICACIÓ DE LES 
ACCIONS 

TASQUES DE LES TUTORES TASQUES DE 
L’ASSESSORA LIC 

AVALUACIÓ DEL 
PROJECTE 

 
-Treballar diferents textos 
potenciant la 
comprensió i la reflexió 
d’aquests. 
-Establir un diàleg 
alumnes-mestres-
familiars 
de temes actitudinals i de 
valors. 
-Compartir lectura de 
complicitats amb les 
famílies. 
-Gaudir d’una estona de 
lectura conjunta 

familiars i alumnes. 
 

 
2n trimestre 

 
-Explicar el projecte a les 
famílies a la reunió d’aula 
de principi de curs 
-Fer el full per demanar 
quins familiars hi poden 
participar (Cap d’Estudis) 
-Fer el calendari amb 
l’horari de les famílies que 
participen (Cap d’Estudis) 
-Recollir les avaluacions i 
fer-ne una valoració 
 

 
 
-Explicar el projecte a les famílies a 
la reunió d’aula de principi de curs 
-Dir els dies i hores disponibles per 
realitzar l’activitat 
-Recollir la llista de familiars que 
participaran 
-Crear els grups heterogenis per 
realitzar l’activitat 
 

  
-Passar una enquesta 
d’avaluació a les 
famílies 
-Passar una enquesta 
d’avaluació als 
alumnes de 4t de 
Primària 
-Valoració de les 
tutores de 4t 
 

 

 

 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/ceip-canpuig/wp-content/uploads/usu1039/2017/02/Club-de-Lectura.pdf


  Pla Lector 
   

29 
 

5.4. PROJECTES DE CICLE SUPERIOR 

NOM DEL PROJECTE PADRINS DE LECTURA (2n-5è) 

OBJECTIUS DEL 
PROJECTE 

DATA 
D’INICI 

PLANIFICACIÓ DE LES 
ACCIONS TASQUES DE LES TUTORES TASQUES DE L’ASSESSORA 

LIC 
AVALUACIÓ DEL 

PROJECTE 
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- Despertar el gust per la 
lectura dels alumnes de 
segon i de 
responsabilitat i ajuda 
dels de cinquè. 

- Augmentar l’agilitat 
lectora 

- Millorar de manera 
global les habilitats 
lingüístiques 
(comprensió lectora, 
expressió oral…) 

- Potenciar la respon- 
sabilitat i ajuda dels 
alumnes de cinquè. 
 

2n 
trimestre 
(gener) 
 

S’acaba a 
finals de 
maig 

-Fer les parelles entre els 
alumnes de 2n i els alumnes de 
5è. 

-Explicar als alumnes de com s’ha 
de desenvolupar l’activitat a partir 
del conte de la papallona i unes 
petites qüestions per reflexionar.  

-Un cop per setmana els padrins 

van a buscar els fillols i inicien 

una sessió de lectura de mitja 

hora.  

- Els padrins fan una carta als 
seus fillols per presentar-se. 
(desembre)  (Activitat opcional) 

-Els nens de segon fan una 
entrevista als seus padrins lectors 
per conèixer-se millor. Juntament 
es signa el contracte. 

-En alguna sessió modelatge de 
lectura dels alumnes de 5è. 

-En acabar cada sessió els 
padrins fan una petita observació 
(pauta, llibreta petita…) valorant 
l’interès, l’actitud, la mecànica 
lectora, comprensió... 

-Els alumnes de 5è fan un informe 
a partir de la  recollida de les 
seves observacions. 
 

-Fer les parelles entre els 
alumnes de 2n i els alumnes 
de 5è. 

- Distribuir els nens en 
diferents espais: les aules 
respectives + 2 espais + pati 
(quan fa bo) 

-Abans de començar, 
explicar el conte de la 
papallona, per fer-los veure 
la importància de saber 
esperar per  ajudar-los. 

-Orientar els nens en les 
seves  observacions. 

-Fer la correcció, 
conjuntament amb els nens, 
de l’informe del seu fillol. 
 
- Les mestres de segon 
escullen les lectures o els 

llibres que llegiran. 

-Abans de començar, 
explicar el conte de la 
papallona, per fer-los veure 
la importància de saber 
esperar per  ajudar-los. 

  

-Passar una 
enquesta de 
valoració als 
alumnes de 2n i als 
alumnes de 5è 

-Valoració de les 
tutores de 2n i de 5è 
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NOM DEL 
PROJECTE PETIT CLUB DE LECTURA ENTRE ALUMNE DEL MATEIX CURS (5è-6è) 

OBJECTIUS DEL 
PROJECTE DATA D’INICI PLANIFICACIÓ DE LES ACCIONS TASQUES DE LES 

TUTORES 
AVALUACIÓ 

DEL PROJECTE 

-En acabar la primària 
haver llegit uns quants 
llibres amb una certa 
qualitat literària. 

-Compartir la lectura 
amb els companys. 

- Despertar el gust per 
la lectura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Començar el 
novembre i 
acabar al maig. 

La idea és fer-ne 
un cada mes (6-7 
petits clubs de 
lectura) 

Hem comprat 4 llibres iguals de cada tema. Hem escollit 25-26 
llibres diferents, 12-13 per 5è i 12-13 per 6è. (full adjunt)  
Els nens llegiran aquests llibres dins dels 30’ de lectura. A cada 
classe de 5è i de 6è hi ha haurà 2 llibres iguals. Els nens triaran, 
dels llibres escollits pels mestres,  què volen llegir i se’ls donarà 
un temps determinat i suficient per llegir-lo posant la data per fer 
el petit club de lectura. Aquest petit club de lectura el faran 
aquells 4-5 nens que han llegit el mateix llibre: dos de cada 
classe.  

Si algun nen acaba abans agafarà un llibre de casa seva, de la 
biblioteca de l’escola, de la biblioteca de Banyoles...  i aquesta 
estona continuarà llegint. 
 

-Buscar  els llibres 
adequats  i preparar-los: 
enquadernar, enumerar i 
posar el segell de 
l’escola,  

-Buscar un lloc adequat 
per deixar els llibres 
després de cada sessió.   

- Portar un control dels 
llibres llegits per cada 
alumne. 

- Posar el dies que es 
farà el club de lectura 
entre els nens. 

- Preparar un petit guió 
de cada llibre, per si hi ha 
algun grup de nens que 
no sap què dir. 

-Valoració de 
les tutores i dels 
nens de 6è. 

* Veure full adjunt per tenir la relació de llibres que tenim preparats per aquest petit club de lectura. 
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NOM DEL PROJECTE CLUB DE LECTURA “WONDER” (6è) 

OBJECTIUS DEL PROJECTE DATA D’INICI PLANIFICACIÓ DE LES 
ACCIONS 

TASQUES DE LES 
TUTORES 

TASQUES DE 
L’ASSESSORA LIC i CAP 

D’ESTUDIS 

AVALUACIÓ 
DEL PROJECTE 

-Potenciar la lectura i la 
comprensió lectora a partir 
de la integració d’una sèrie 
d’estratègies treballades al 
llarg de tota la primària. 

-Compartir la lectura amb 
els companys. 

-Gaudir de l’experiència i de 
les aportacions de diferents 
professionals. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Començar a mitjans de 
setembre per acabar el 
mes d’abril, abans de 
competències bàsiques i 
colònies. 

El llibre de Wonder té 8 
capítols. Quan s’acaba 
cada capítol ve un 
professional i es fa un 
club de lectura. 

I Xavi o Eva 
(bibliotecaris) 

II Núria, assessora 
LIC 

III  Eva, EAP Pla 
Estany 

IV Eva, Cap 
d’Estudis 

V Irene Tortós, 
llibretera Altell 

VI Gràcia, 
especialista tema dol 

VII Mestra d’aula 

VIII Carme Moriscot, 
metgessa 
 

 

-Presentació del llibre. 
Fer  hipòtesis. 

-Tenir preparades per 
cada capítol les cançons 
o missatges 
d’introducció (veure full 
adjunt)  

-Llegir setmanalment el 
llibre i procurar tenir 
llegit  el capítol abans 
del dia que ve el/la 
professional. 

- Distribuir els dies i 
hores i cordinar l’horari 
amb la cap d’estudis. 

LIC: 

Si alguns d’aquests 
professionals no poden 
venir, la LIC ajuda a 
buscar-ne d’altres. 
 

CAP D’ESTUDIS 

Contacta amb els 
professionals per quedar 
amb les dates, donades 
pels tutors, del club de 
lectura. 

-Valoració de 
les tutores i 
dels nens de 
6è. 

* Veure full adjunt per tenir una idea de les dates i els telèfons o correus de contacte 
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6. RECURSOS: professorat, biblioteca escolar, biblioteca d’aula, TIC, 

famílies 

Per al desplegament del PLEC, l’escola disposa dels següents recursos: 

 Biblioteca escolar.  COMISSIÓ BIBLIOTECA: funcionament i 

activitats de dinamització  

A Educació Infantil, el fet de tenir una biblioteca de cicle els ajuda a 

sistematitzar més l’estona de lectura cada setmana. Es fa sempre amb 

mig grup i hi assisteixen tots els nens una vegada a la setmana. Sempre 

es fa dins de la mateixa franja horària. A la biblioteca d’aula es disposa 

del mateix tipus de fons que a les biblioteques d’aula. 

A Cicle Inicial, es fa préstec setmanal. Un cop a la setmana els alumnes 

fan préstec de la biblioteca i s’emporten el conte o llibre a casa durant 

una o dues setmanes. A 1r s’inicia al segon trimestre i a 2n s’inicia a 

principi de curs. Es prioritza fer aquest préstec amb mig grup. També 

s’utilitza per cercar llibres i contes relacionats amb algun tema que es 

treballi a l’aula. Aquest préstec el fa la mestra. 

A Cicle Mitjà, els alumnes de 3r hi va un cop a la setmana i es fa el 

servei de préstec. Una vegada es mira si els llibres són adequats al nivell 

de cada alumne es puja a l’aula i es comença a llegir. La setmana 

següent si no han acabat el llibre es renova i si l’han acabat se n’escull 

un altre. 

A 4t, s’hi va un cop al mes i es fa el servei de préstec i cada alumne fa 

una lectura silenciosa del llibre que han escollit. Una vegada acaben un 

llibre omplen la fitxa bibliogràfica i fan la valoració de si els hi ha agradat 

o no. 

A Cicle Superior, s’intenta anar un cop a la setmana. Quan es treballa un 

tema a la classe també s’utilitzen llibres de coneixement del medi del 

laboratori, de la biblioteca de Banyoles o de llibres que els alumnes 

porten de casa. 

 

 Biblioteca d’aula. Les classes d’educació infantil i de primària disposen 

d’una biblioteca d’aula.  

A Educació Infantil, cada classe té l’espai de la biblioteca on els nens 

trien d’anar-hi en el moment dels racons. Normalment hi poden anar de 

2 a 4 nens cada sessió de jocs de racons que sol durar entre mitja hora i 

tres quarts d’hora. De sessions, se’n fan d’1 a 2 per dia. 
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El fons de cada biblioteca consta de: diferents tipus de contes, llibres de 

coneixement (enciclopèdies d’imatges, d’animals, ...), diccionaris, 

pòsters, programes de mà i dossiers de cançons, poemes, escrits o 

dibuixos que porten els nens, o d’altres que s’han fet a la classe, 

informacions diverses... També hi ha les revistes de diferents 

temàtiques; a P5 hi ha el Tatano i els nens en van fent un seguiment al 

llarg del curs.  

Normalment el préstec es fa només a P5 i acotant el temps (durant un 

mes o un trimestre). L’organització es duu a terme amb els mateixos 

nens. 

 

A Cicle Inicial, la biblioteca d’aula tant l’utilitzen els alumnes com les 
mestres. Per part dels alumnes, l’utilitzen com a préstec intern per a la 
lectura individual i silenciosa, bàsicament de contes i revistes de l’escola 
(El Fanalet ) i fulletons dels Jocs Florals. Per part de la mestra, per triar i 
poder explicar durant els 30 minuts de lectura diària  (contes, llibres de 
poesies, etc ). 
 
A Cicle Mitjà, un cop a la setmana poden triar un llibre de la biblioteca 
d’aula o bé el porten de casa. Aquest llibre no va a casa, està sempre al 
calaix. Un cop l’han llegit el poden recomanar.Hi ha uns alumnes 
encarregats d’ordenar els llibres. 

 

A Cicle Superior, Tenim 4 llibres iguals de cada tema. Hem escollit 25-26 

llibres diferents, 12-13 per 5è i 12-13 per 6è. Els nens llegeixen aquests 

llibres dins dels 30’ de lectura. A cada classe de 5è i de 6è hi ha 2 llibres 

iguals. Els nens trien, dels llibres escollits pels mestres,  què volen llegir i 

se’ls dona un temps determinat i suficient per llegir-lo posant la data per 

fer el petit club de lectura. Aquest petit club de lectura el faran aquells 4-

5 nens que han llegit el mateix llibre: dos de cada classe. La mestra té 

una graella on es va anotant els llibres que llegeixen. Si algun nen acaba 

abans agafa un altre llibre de la biblioteca d’aula, o bé un llibre de casa 

seva, de la biblioteca de l’escola, de la biblioteca de Banyoles, d’un 

company...  i aquesta estona continua llegint. 

 

 Implicació de les famílies. Per portar a terme alguns dels projectes és 

imprescindible la col.laboració de les famílies. Els mestres responsables 

dels projectes en què es necessita la implicació de les famílies 

explicaran a la reunió d’aula de principi de curs els projectes per tal que 

puguin formar-ne part. 
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7. NECESSITATS DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

A partir de l’anàlisi de la diagnosi, van sorgir necessitats de formació de tot el 

claustre per tal d’establir i unificar criteris per crear una línia d’escola per 

treballar la competència lectora. 

Durant tres cursos escolars (curs 2012-2013, curs 2013-2014 i curs 2014-2015)  

l’escola va formar part del programa ILEC impulsat pel Departament 

d’Ensenyament. Durant aquests cursos vam rebre formació de la LIC del Pla de 

l’Estany que ens va ajudar a iniciar diversos projectes: 

1. Parelles lingüístiques 

2. Bocins de conte / Sofà de conversa 

3. La capsa que em fa pessigolles a la boca 

4. Suc de contes 

5. La fàbrica de les paraules 

6. Sofà de lectura 

7. Pessics de lectura 

8.  Mestres de lletres  

9. Tallers de lectura 3r i 4t  

10. Club de lectura 

 

11. Tallers de lectura 5è i 6è 

12. Apadrinament lector 

 

13. Club de lectura Wonder 

Dels projectes anteriors, després de les valoracions fetes, es continuen portant 

a terme tots excepte: 

-La fàbrica de paraules 

-Mestres de lletres 
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-Tallers de lectura a 3r i 4t 

-Tallers de lectura a 5è i 6è 

El curs 2017-2018 a Cicle Supeior es posa en funcionament el projecte “Petit 

Club de Lectura” que es fa entre alumnes del mateix curs. 

 

Actualment, la LIC del Pla de l’Estany ens fa assessorament quan ho 

necessitem a nivell d’escola o de cicle. 

 

8. DIFUSIÓ DEL PLEC 

Es fa difusió del Pla Lector al: 

-Claustre 

-Consell Escolar 

-Web de l’escola: http://agora.xtec.cat/ceip-canpuig/ 

 

9. VALUACIÓ, REVISIÓ I PROPOSTES DE MILLORA 

En finalitzar el curs es planteja una revisió conjunta del PLEC amb l’objectiu de 

proposar millores per al següent curs. Aquesta revisió es farà a partir de les 

valoracions de les diferents activitats portades a terme durant el curs. La 

valoració la faran els mestres responsables de cada projecte i els mestres 

responsables de la Comissió de Biblioteca. 

La valoració que es faci del PLEC quedarà reflectida a la memòria anual del 

centre i també es recolliran les propostes de millora en el Pla Anual del proper 

curs. 

 

 

 

 

 

 

http://agora.xtec.cat/ceip-canpuig/
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ESTRATÈGIES LECTORES – REFERENTS D’AULA 
 
 

1. AJUDES 
 
1.1. Referent d’aula 
 

 Llegeixo i observo 

 Marco el lloc del text on hi ha una pista 

 Dedueixo la informació 
 

 
1.2. Pautes 

 

DURANT LA LECTURA 

EL TEXT 
DIU… 

JO SÉ QUE… 
PER TANT 
PENSO 
QUE.. 

   

 
 
 
 
 
 
 

2. EINES D’AVALUACIÓ 

 
2.1. Pauta d’autoavaluació per a l’alumne 
2.2. Rúbrica d’avaluació pel mestre 
2.3. Rúbrica d’autoavaluació per a l’alumne 
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Exemple 1 
 

 
AUTOAVALUACIÓ 
 
Cognoms i nom: .................................................... 
 
El meu curs: ............ Data: .................................... 
 
 
 
 
 

 
PENSA: 
HAS FET DEDUCCIONS?  
COM HO HAS FET?  
 

On m’he 
aturat? 

Quina 
inferència he 

fet? 

A partir de quina 
informació ho he 

inferit? 

Aquesta 
inferència és molt 

encertada? 
L’he de canviar? 

 
VALORA COM HO HAS FET 
 

 

   

COM HO 
PUC FER 
MILLOR 

M’he anat 
aturant al llarg 
de la lectura. 

    

He sabut trobar 
pistes 
d’informacions 
que no estaven 
escrites en el 
text. 

    

He fet 
deduccions 
encertades 

    

He fet 
conclusions 
finals 

    

 
... 
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Exemple 2: 
 
 

 
 

Excel.lent 
 
4                      

Satisfactori 
 
3                         

Moderadament 
bé 
 
2                         

Deducció del propòsit  
i el punt de vista de 
l’autor i en fa un judici 
de valor. 

L'alumnat 
explica amb les 
seves pròpies 
paraules 
(clarament i 
amb precisió) el 
propòsit i punt 
de vista 
de l'autor/a. 

S’intueix però 
no comunica bé 
la idea. 
 
Fa suposicions 
raonables, 
identificant el 
punt de vista de 
l'autor/a però no 
el 
justifica. 

Fa suposicions 
no raonables en 
funció 
d'evidències, i no 
identifica ni 
justifica el punt 
de vista de 
l’autor/a. 

Identificació 
d’inferències sobre el 
contingut del text, 
relaciona idees  i 
extracció de 
conclusions. 

L’alumne 
relaciona  els 
coneixement del 
text amb els que 
ell ja sap.  
Mostra capacitat 
per argumentar 
acords i 
desacords. 

L’alumne 
relaciona  els 
coneixement del 
text amb els que 
ell ja sap, 
però no mostra 
capacitat per 
argumentar 
acords i 
desacords. 

L’alumne no 
relaciona  els 
coneixement del 
text amb els que 
ell ja sap. 
 
No mostra 
capacitat per 
argumentar 
acords i 
desacords. 

 
... 
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Exemple 3: 
 

 
    
M’he anat aturant al 
llarg de la lectura. 

M’he aturat a 
cada punt  i he 
pensat sobre el 
que estava 
llegint amb 
atenció. 

Al principi he 
anat parant però 
després he llegit 
seguit. 
A vegades he 
pensat sobre el 
que llegia i a 
vegades no. 

He llegit però no 
he recordat 
d’aturar-me i 
pensar sobre el 
que estava 
llegint. 

He sabut trobar 
pistes 
d’informacions que 
no estaven escrites 
en el text. 

He descobert 
moltes pistes 
que el text, 
d’informacions 
que no estaven 
escrites. 

He descobert 
algunes pistes 
que el text, 
d’informacions 
que no estaven 
escrites. 

M’ha costat 
descobrir pistes 
d’informacions 
que no estaven 
escrites al text. 

He fet deduccions 
encertades 

 
Les deduccions 
que he fet han 
estat encertades 
i m’han ajudat a 
entendre millor el 
text. 
 

 
Alguna deducció 
ha estat 
encertada però 
d’altres no tenien 
gaire sentit. 

 
Només he llegit el 
que hi havia al 
text, i no he fet 
deduccions. 
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PROJECTE: CLUB DE LECTURA WONDER  

CURS: 6è  

LECTURA: WONDER 
 

OBJECTIUS: 

- Potenciar la lectura i la comprensió lectora a partir la integració d'una sèrie 
d'estratègies treballades al llarg de tota la primària. 

- Compartir la lectura amb els companys 

- Gaudir de l'experiència i de les aportacions de diferents professionals 

CALENDARI DE VISITES 

CAPÍTOL PROFESSIONAL DATES BONES Dates 17-18 Fulls 

I Xavi o Eva, bibliotecaris novembre 27 desembre 50 

II Núria, assessora LIC desembre 10 gener 24 

III Eva, EAP del Pla de l'Estany gener (inici) 22/24 gener 10 

IV Eva Zamudio, cap d'estudis de l'escola Gener-febrer 19-23 febrer 32 

V Irene Tortós, llibretera Altell // Doli febrer 20 març 13 

VI Gràcia, especialista en el tema de la mort març (inici) 16-20 abril 19 

VII Mestra aula març (final) maig 8 

VIII Carme Mariscot, (metgessa) abril 28-1 juny 38 

 

                  Important ⇨ Començar a llegir el mes de setembre, per poder acabar el llibre el          
mes de març o abril. 

  
           Curs 1718: Els dies que ens va millor per fer el club de lectura de wonder són els 

dilluns o els dimecres  a la tarda. 
 

Telèfons de contacte: 
 

Xavi o Eva Biblioteca  972 57 16 02 
Núria LIC      605 962 469 
Eva EAP 972 57 34 56 (CRP) 
Eva Zamudio Cap d’Estudis 972 57 44 65 (Escola can Puig) 
Irene Tortós Llibretera Altell 972 58 02 70 
Gràcia EAP, Pla de l’Estany 972 57 38 03 
Carme Moriscot Metgessa 
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RELACIÓ DE LLIBRES DEL PETIT CLUB DE LECTURA DE CICLE 

SUPERIOR 

Llibres comprats el curs 2017-18 per fer la lectura d’aula a CS 
 
 
Cinquè 
 
El lleó jardiner  ISBN: 978-84-9710-232-2 

Elsa Punset Ed. Destino  
 
Bona nit, Júlia   ISBN: 978-84-2463-049-2 
Carles Sala Col·lecció Grumets. Sèrie verda. 
 
Làvia gàngster  ISBN: 978-84-9043-104-7 

David Walliams Ed: Montena 
 
Els dracs no saben nedar  
Vivian French  Ed. Baula  Col·lecció: Aprenent de 
cavaller 
 
Una historia de futbol 
José Roberto Torero  Ed. Blackie Books 
 
Operació cul de la lleona  

Enric Gomà  Ed. Cruïlla  Col·lecció Bru Artiac 
 
*Matilda   Castellà 
Roald Dalh Ed. Santillana    
 
Els cinc s‘escapen 

Enid Blyton.  Editorial Joventut 
 
 
Clàssics Ed. CASTELLNOU Col·lecció Kalafat 
 
nº 2 L’illa del tresor 
nº 4 Mary Poppins 
nº 6  Les aventures de Ton Sawyer 

 
 
En castellà 
 
nº 10 El libro de la selva 
nº 12 El escarabajo de oro 
nº19 Capitanes valientes 
 
Sisè 
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La pel·lícula de la vida  ISBN: 978-84-661-4178-9 
Maite Carranza Col·lecció: El vaixell de vapor 
  
Molsa  ISBN: 978-84-683-0897-5 

David Cirici Ed. Tuca  
 
Duna: diari d’un estiu  ISBN: 978-84-941-5907-7 
Muriel Villanueva Ed. Babulinka   
 
Un petó de mandarina  ISBN: 978-84-489-1960-3 

Eulàlia Canal Ed. Barcanova  
 
La vergonyosa excusa de la hiena 
Mª Àngels Juanmiquel Ed. Cruïlla 
 
Abecedari poètic 

Salvador Comelles Ed. Cruïlla Col·lecció: Vaixell de vapor 
 
Poesia?? 
Glòria fuertes 
 
Poesia?? 
Joana Raspall 
 
 
Clàssics Ed. CASTELLNOU Col·lecció Kalafat 
 
nº 3 La volta al món amb vuitanta dies 
nº 5  Robinson Crusoe 
 
 
En castellà 
 
*Clásicos  Ed. CASTELLNOU Colección Kalafate 
 
nº 8 Moby Dick 
nº 9 El fantasma de Canterville 
nº 13 La llamada del Bosque 
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