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1. JUSTIFICACIÓ DEL DOCUMENT 

La finalitat de l’educació primària és proporcionar a l’alumnat unes competències bàsiques que els              
permetin assegurar el seu desenvolupament personal i social. 
La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques ( 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) juntament            
amb altres processos intel·lectuals com són escriure, parlar i escoltar, que faciliten el             
desenvolupament personal i l’adquisició dels aprenentatges. 
 
Per aquest motiu iniciem l’elaboració del Pla de Lectura de Centre (PLEC), perquè considerem que               
la lectura és cabdal en l’educació dels infants, facilita l’emancipació de la persona, possibilita l’accés               
al coneixement i és font de plaer, d’emoció i d’evasió. 
 
També perquè constatem la necessitat de tenir un document de centre que defineixi els objectius i                
estratègies que, com a equip docent i amb la implicació de tota la comunitat educativa, ens                
proposem -a curt i a llarg termini- per tal que el nostre alumnat assoleixi una bona competència                 
lectora. 
 
Així, doncs, entenem que el PLEC és el conjunt d’objectius, metodologies i estratègies que ens               
permetran aprofitar tot el potencial del centre per a promoure la competència lectora i el               
desenvolupament dels seus tres eixos: saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. 
 
Objectius generals del PLEC: 

 
● Proporcionar a tots els nens i nenes les competències que els permetin assegurar el seu               

desenvolupament personal i social. 
● Seqüenciar els objectius, les metodologies, i les estratègies necessàries per assegurar           

l’assoliment de la competència lectora i el desenvolupament dels seus tres eixos: saber             
llegir, llegir per aprendre i gust per llegir. 

● Promocionar la lectura com a factor fonamental per al desenvolupament de les            
competències bàsiques en l’alumnat. 

● Facilitar i proporcionar als infants, i als altres membres de la comunitat educativa,             
experiències i entorns de lectura per assegurar l’aprenentatge significatiu. 

● Desenvolupar, a través de la lectura, la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats             
de manera transversal i interactiva. 

● Formar lectors plurilingües i interculturals capaços de llegir i comprendre textos en            
llengua catalana, castellana i anglesa. 

● Fomentar la cultura literària a partir del coneixement d’obres literàries de referència. 
 

2. ANÀLISI DELS RESULTATS DE LA DIAGNOSI 

Abans d’iniciar la redacció del PLEC, hem realitzat una anàlisi de la situació real i actual en què es                   
troba la lectura en el nostre centre. 
Hem analitzat com treballem estratègies i procediments per a millorar l’aprenentatge de la lectura,              
l’aprenentatge a través de la lectura, el gust per llegir i la formació d’usuaris; també quin és el perfil                   
lector de la nostra comunitat educativa i els recursos externs de què disposem. 
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L’objectiu d’aquesta anàlisi és arribar a tenir clar què estem fent, què podem millorar i què ens cal                  
introduir en la nostra tasca educativa per millorar la competència lectora del nostre alumnat.  
 
Les principals conclusions a les quals s’ha arribat són: 

1) Pel que fa al gust per llegir, tenim sistematitzades diverses actuacions i activitats per              
fomentar l’hàbit lector (La maleta viatgera, els padrins lectors, l’autor a l’aula, conta             
contes de CS a EI, conta contes del SES a EI, activitat del Bibliobús, els Jocs Florals i mitja                   
hora de lectura diària a l’aula). 

2) Un altre punt fort és que hi ha establerta una línia d’escola del treball de gèneres i                 
tipologies textuals que concreta la progressió ascendent en l’adquisició d’aquestes          
competències en l’alumnat, del que tot l’equip docent ha de tenir coneixement i ha de               
seguir-ne les pautes marcades. 
En canvi, cal avançar pel que fa a la recerca informacional. 

3) Un altre aspecte de millora està relacionat amb les estratègies i procediments per a              
millorar la competència lectora (saber llegir): Considerem que és necessària una reflexió            
de tot l’equip docent per a consensuar i definir una línia d’escola que concreti els               
objectius, les estratègies i els procediments per a treballar l’aprenentatge de la lectura;             
no entès com a mètode per ensenyar a llegir i a escriure, sinó com una progressió                
ascendent en l’adquisició de la comprensió lectora, i una ampliació de la capacitat de              
llegir textos i imatges cada cop més complexos per part de l’alumnat. 
 

D’altra banda, en el marc de la formació ILEC, el primer any es va passar una enquesta a tot el                    
claustre sobre la lectura a l’aula i aquests són els punts més rellevants:  

● En general hi ha una presencia equilibrada en el format dels textos (continu, discontinu,              
mixtos o múltiples). Tanmateix s’hauria de treballar més els textos discontinus. 

● Les tipologies més presents són els textos expositius (pàg web, matèries, llibres de text,              
gràfiques..), descriptius i narratius. Hi ha menys presència dels textos argumentatius i            
dels retòrics. Es podria augmentar el treball dels textos d’opinió. 

● Caldria treballar més els mapes conceptuals. Seria bo tenir una línia d’escola de la              
manera de treballar els textos. 

● CI. És important que els fem classificar seguint criteris donats. Identificar el tema i fer               
mapes conceptuals simples, per tal que en cursos superiors saber fer esquemes i             
resumir. 

● CM. Creiem necessari classificar, treure les idees principals, resumir i saber fer mapes             
conceptuals amb l’ajut d’organitzadors gràfics (omplir els buits, donar models,...). 

● CS. Hauríem de disminuir les classificacions i augmentar els mapes conceptuals i també             
treure conclusions de gràfiques i línies del temps 

 
Infraestructures: 
Disposem de diverses biblioteques organitzades per cicles catalogades informàticament amb el           
programa Epèrgam. Així com biblioteques d’aula on trobem diferents propostes per treballar el             
gust per la lectura i el racó del projecte on totes les propostes van relacionades amb el tema que                   
s’està treballant i amb l’aprenentatge a través de la lectura. 
 
Hi ha una comissió de biblioteca que vetlla per la bona gestió i dinamització de la biblioteca. Es                  
reuneixen setmanalment.  
 
Dotació als diferents cicles de portàtils i Chromebooks. Cada aula està dotada de canó i pantalla.
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Recursos externs: 
Cada dijous el Bibliobús visita el poble de Monistrol de Montserrat on hi poden accedir tots els                 
alumnes que hi estiguin interessats.  
 
Ofereix activitats de dinamitzacions lectores, assessoraments puntuals, préstecs de llibres per           
l’escola, col·laboració a l’hora del conte i d’altres activitats. 
Es fomenta que tot l'alumnat es faci el carnet de la xarxa de biblioteques públiques i es fa una                   
sortida a P5 per fer-lo. 

3. SABER LLEGIR  

3.1 Concepte 

Saber llegir fa referència a l’aprenentatge progressiu en l’adquisició de la comprensió lectora, la              
capacitat de llegir i interpretar textos cada vegada més complexos. Requereix d’un seguit             
d’habilitats cognitives (descodificar, vocabulari i gramàtica, interpretar estructures lingüístiques i          
textuals, coneixement del món,...) i metacognitives (ajustament, control, adequació al propòsit,...). 

3.2 Objectius 

 
● Iniciar, adquirir i consolidar l’aprenentatge de la lectoescriptura.  
● Adquirir destresa visual per augmentar la rapidesa i comprensió lectora.  
● Llegir amb fluïdesa per comprendre textos adequats al seu nivell de la vida quotidiana,              

escolars i dels mitjans de comunicació en diferents llengües (cat, cast, anglès), formats i              
suports.  

● 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. 

● 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. 

3.3 Estratègies   

Un lector competent quan s’enfronta a un text aplica i desenvolupa una sèrie d’habilitats i               
estratègies que són les que li permeten accedir al contingut del text en funció del propòsit de                 
lectura que ja tenia abans de començar a llegir. 

 

3.3.1  Els nivells de comprensió  

 
Per a obtenir lectors competents cal que a l’escola es treballi de manera sistemàtica la lectura i que                  
s’hi produeixin situacions d’aprenentatge diverses que permetin, a l’alumnat, progressar en els tres             
nivells de comprensió lectora: 

 
a) Comprensió literal o d’obtenció d’informació: s’extreu la informació directament del          

text. Consisteix a seleccionar únicament la informació pertinent segons la pregunta que            
es faci o segons la informació que s’està buscant. 
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b) Comprensió interpretativa o inferencial: el lector/a dedueix la informació que busca a             

partir de la informació que extreu del text. Per arribar a aquest nivell de comprensió,               
s’han de posar en joc els coneixements previs, i és a partir d’aquests i de la lectura del                  
text que es podrà arribar a fer les deduccions necessàries. 

 
c) Reflexiva o avaluativa: el lector/a no només posa en funcionament els seus             

coneixements previs sinó també els seus criteris i opinions. 
 

3.3.2  Les estratègies al llarg del procés lector 
 

Al llarg del procés lector es poden treballar diverses estratègies en funció del propòsit i els objectius 
de la lectura. Hi ha una graella per planificar les activitats de lectura. 

 
Abans de la lectura: 
● Objectius de la lectura: Els propòsits de la lectura constitueixen la motivació necessària             

per passar a l’acció de llegir. 
● Formulació d’hipòtesis: el material, les il·lustracions, la presentació i els indicis textuals            

(títol, subtítols, tipus de lletra, etc.) aporten una informació que permet preveure de             
quin tipus de text es tracta i quin tipus de contingut té. 

● Activació dels coneixements previs: es poden fer hipòtesis sobre el text des del moment              
en què ja s’han tingut experiències prèvies amb textos semblants. Al mateix temps, els              
coneixements previs sobre el contingut en permetran la comprensió.  

● Formulació de preguntes sobre el text: fer-se preguntes sobre el text que s’ha de llegir               
activa els coneixements previs i fa prendre consciència del què se sap sobre el tema. 

 
Durant la lectura: 
● Formulació d’hipòtesis: durant la lectura es va anticipant el contingut que vindrà a partir              

del que ja s’ha interpretat. 
● Confirmació o rebuig de les hipòtesis (fer-se preguntes sobre el que s’ha llegit): les              

diferents hipòtesis s’aniran confirmant o rebutjant a mesura que s’avança en la lectura. 
● Recapitulació (aclarir dubtes): per entendre un text cal que es retingui en la memòria              

immediata la informació ja obtinguda. 
● Control de la comprensió: paral·lelament a la interpretació de l’escrit, es poden detectar             

les incomprensions possibles i decidir si cal continuar amb la lectura per obtenir més              
informació o és més prudent rellegir, si cal cercar una paraula al diccionari, o bé fer                
servir altres estratègies per evitar els buits d’informació. 

● Elaboració de resums de les idees del text a mesura que es va llegint. 
 
Després de la lectura: 
● Identificació del tema i de la idea principal del text llegit: el tema indica de què tracta el                  

text (De què tracta aquest text?); la idea principal informa de l’enunciat més important              
que l’autor utilitza per explicar el tema (Quina és la idea més important que l’autor               
pretén explicar en relació al tema?) 

● Elaboració d’un resum: a partir de la identificació de les idees principals i de les relacions                
que el lector hi estableix d’acord amb els objectius de lectura i els seus coneixements               
previs. 

● Avaluació de la comprensió: per fer una avaluació es pot respondre i aprendre a              
elaborar preguntes pertinents de diferents nivells de comprensió (literal, interpretativa i           
reflexiva). 
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● Valoració: si el text ha respost a les expectatives plantejades, es pot avaluar reflexionant              
sobre si ha agradat, si ha sorprès, si el recomanaria, etc. 
 

3.3.3  Taller de Lectura 

Proposta metodològica per introduir el treball explícit de les estratègies de comprensió i la reflexió 
metacognitiva. 

Documents previs a per la planificació dels tallers: 

● Pautes per a una tria adequada del text. 
● Protocol de planificació i valoració de les activitats de lectura des de la perspectiva de 

l’alumne. 
● Model d’unitat didàctica tallers de lectura i exemple. 
● El taller de lectura. Per duu a terme el taller de lectura es duran a terme  un seguit 

d’activitats que es recolliran en una graella ( connexió, modelatge del mestre/a, la 
pràctica compartida, la pràctica individual i la posada en comú. 

3.3.4 El treball de les estratègies als cicles 

Cal tenir en compte que les estratègies de comprensió es treballen de forma implícita i en diferents                 
graus al llarg de tota l’escolaritat. 

3.3.4.1  EI-CI 

 

3.3.4.2 CM-CS 

Com es diu més amunt, les estratègies de comprensió es treballen de forma implícita i en diferents                 
graus al llarg de tota l’escolaritat, però cal treballar-les també de forma explícita en algun moment                
de primària, preferiblement a CM i CS. Una manera d’introduir-ne el treball explícit pot ser               
mitjançant els tallers de lectura. 
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P3 P4 P5 1r 2n 

Descodificació 

Consciència fonològica 
Activitats 
Acords metodològics 

X X X X X 

Jocs simbòlic   X X  
Joc d’ús social   X   

Lectura 

Escolta Estructurada  X    
Lectura guiada  X X   
Lectura compartida   X   
Lectura expressiva     X 
Lectura en veu alta    X  
Lectura autònoma    X  
Fluïdesa lectora     X 
Activitats de comprensió lectora.    X X 

https://drive.google.com/file/d/1c_NVAxxPG3PJ9UlPB_R8pRZt7ArR4iwJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKoCoNDqYLKKc0oqPI8CylulqvCsvhjw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TKoCoNDqYLKKc0oqPI8CylulqvCsvhjw/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UmxUQ4TMkoBTFIcVHdPKH8F2WnP5KsEH52809H-ChXk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FBxH0vwiC73V6_pA_5mGA48D-XH92z3e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/107ej2OrKApqhX-keSLhTex6MH4eGPjLO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AO3OIt1tbOGzvtBpiuAal3AMiWlHQvwi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WMEeCZ7HTBzZB7D9XojEZtwDNRA4lTfT/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CnZSW_s6sB6B0ZRLLeUhA5GnvbOAx21ZGQcyum4ltGM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JZ3XNyP8ERW2676sWXxoHBHAdQNCUGls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WI27quu9jXIiXMAx8qlVOR9YvFYSDaKj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PM1Mb2EgNj7_W1gifvlhgHq7ibYlMTnt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ac_rT-UJqqpmt75_0PNxP7H499nQKwQt/view?usp=sharing


 
  

Prioritzarem les següents estratègies: 

● Fer hipòtesis (el lector anticipa què li dirà el text a partir del que ja li ha dit, però també                    
a partir del que sabia abans de començar a llegir, basant-se en els seus coneixements               
previs). 

● Fer inferències (el lector ha d’activar coneixements que no són d’una manera clara o              
explícita en el text). 

● Fer connexions. Activació de coneixements previs.(el lector pot relacionar informació          
del text que llegeix amb les seves experiències personals, amb diferents informacions            
que hi ha al mateix text o amb altres llibres que ha llegit i amb el món que l’envolta). 

● Fer-se preguntes i trobar les respostes. (A mesura que llegeix, el lector s’interroga sobre              
el sentit del text. Aquest diàleg amb el text té com a objectiu regular el procés lector i                  
fer-lo més eficaç (Isabel Solé). 

● Reorganitzar i integrar la informació. El text té una organització concreta, que el lector              
reorganitza en forma esquemàtica per fer-la més clara i precisa,més comprensible. 

○ Classificar 
○ Fer esquemes  
○ Resumir. És una estratègia que ajuda el lector a identificar i organitzar la             

informació bàsica del text i a exposar-ne els aspectes essencials, oralment o per             
escrit, de manera breu(segons Andrés Calero). El lector resumeix quan és capaç            
d’explicar amb les seves paraules les idees més importants del text. 

● Supervisar i reparar la comprensió 
 

La proposta per treballar les diferents estratègies de lectura des de 3r a 6è és: 
 

 

3.4  Avaluació 

● Iniciar l’aprenentatge de la lectoescriptura a partir de la descodificació al cicle            
d’educació infantil i cicle inicial i alumnat nouvingut. 

● Aplicar la destresa visual i fluïdesa lectora per assolir una bona comprensió lectora en              
diferents llengües (cat, cast, anglès), formats i suports.  

● Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i valorar  un text. 
● Reflexionar sobre el coneixement elaborat i sobre el procés que ha seguit per a              

comprendre un text. 
● Mostrar interès, curiositat i gaudi per la lectura. 
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Estratègia 3r 4t 5è 6è 
Fer prediccions o hipòtesis Taller de lectura    
Fer inferències  Taller de lectura   
Fer connexions Taller de lectura    
Fer-se preguntes  Taller de lectura   
Reorganitzar i integrar la 
informació 

  Taller de lectura  

Supervisar i reparar la  
comprensió. 

   Taller de lectura 

https://drive.google.com/file/d/1j1bQWIbBSjn1pTwffxdKxiv566WSyjBJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15itKi2Hd7TibMgostu33PSXZzbnGeBPY/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fBZOvnYEcs7RDwg3GxVcG6arqe19PZMByGVLBSR3tOc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZYRwXw2p2PadgDU1G5YabYNO-EMM0bTv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xeWp7DjekLPmGudoSq18DvcDndQEdLT8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rXXn8CBjUHAWAJ2quHpxFl_FVUYyC_b0?usp=sharing


 
  

4. LLEGIR PER APRENDRE  

4.1 Concepte 

 
Llegir per aprendre fa referència a l’aprenentatge mitjançant la lectura. La lectura té un paper               
principal en l’adquisició dels continguts de totes les àrees i en les habilitats necessàries per               
localitzar, avaluar, usar i comunicar la informació.  
Per tant, dins d’aquest eix hi ha la lectura per a l’estudi a les àrees i la competència informacional,                   
en la qual es distingeixen tres àmbits: la cerca, el tractament i la comunicació de la informació. 

4.2 Objectius 

Pel que fa a la lectura a les àrees, l’alumne hauria de ser capaç de: 
● Distingir, amb l’ajut de la mestra, una narració d’una descripció o d’una exposició, a 

partir de: 
1. l’estructura del text  
2. les principals característiques del text en funció de la seva tipologia o gènere. 

● Identificar el vocabulari propi de cada àrea. 
 
Pel que fa a l’adquisició de la competència informacional, i perquè l’alumnat desenvolupa             
plenament aptituds per a l’accés i l’ús de la informació, cal que sigui capaç de: 

● Fer una cerca d’informació guiada o pautada pel mestre/a. 
● Distingir quina és la informació rellevant. 
● Comunicar la nova informació, sempre de manera guiada o pautada 

 

4.3 Estratègies 

4.3.1  Els tipus de  textos 

En l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura cal considerar la diversitat dels textos. 
Per a un correcte desenvolupament de la CL és necessari que l’alumnat experimenti molts tipus de                
text. 
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Tipus de text que es troben a les àrees Segons el suport Segons el format 

DESCRIPTIU 
Anàlisi de gràfics, mapes, 
estadístiques, fotografies.. 

Imprès i electrònic  Continu, discontinu 
i multimodal 

NARRATIU 
Premsa, crònica històrica, 
biografia, experiment... 

EXPOSITIU 
Llibre de text, enciclopèdia, 
conferència, article científic... 

ARGUMENTATIU Assaig, article d’opinió, debat... 

INSTRUCTIU 
Pauta de comentari, instruccions 
de muntatge, protocol de 
laboratori.. 



 
  

 
 
Al centre tenim un document amb les tipologies textuals que hem de treballar  a cada curs.  
També és bo saber el perquè triem un text i quina és la seva funció en la seqüència didàctica i                    
poder planificar-la, veiem un exemple. I fer una guia de reflexió per al recull i anàlisi d’activitats de                  
lectura dins les àrees. 
 

4.3.2  La recerca d’informació 

A l’hora de buscar i processar informació es farà principalment de manera guiada, i a CS                
s'introduirà la cerca pautada. S’evitarà fer cerca lliure, perquè l’alumnat encara no està             
preparat. Es tindran en compte les competències digitals a l’hora de fer cerca per internet. Hi                
ha una gradació de les competències digitals TAC al DRIVE. També hi ha el que cal treballar                 
per fer  recerca d’informació (També s’actualitzarà). 
 
Seqüenciació d’estratègies de recerca d’informació :  
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Recerca d'informació 1r 2n 3r 4t 5è 6è 

Cerca guiada x x x x   

Fa referència a activitats on les fonts d’informació han estat filtrades prèviament de manera que               
l’alumnat es pot adreçar de forma directa a elles per seleccionar la informació que necessita.  
Passos a seguir: 

1. Buscar 
Explorar, seleccionar i filtrar prèviament els llocs que haurà de visitar l’alumne, comprovar-ne la 
fiabilitat, actualització i forma d’accedir-hi.  
Compartir l’objectiu de la cerca amb l’alumnat. 
Mostrar-li l’accés a les fonts i especificar quina informació n’haurà d’extreure. Pauta, rúbrica, índex,              
preguntes... 
L’alumnat s’hi adreça directament per localitzar i recuperar la informació que necessita per resoldre              
l’activitat. 
Avaluar-ne els resultats  

2. Anàlisi i tractament de la informació. 
● Anàlisi i tria de la informació seleccionada. 
● Organització de la informació seguint un guió. 
● Arribar a unes conclusions 

3. Comunicació i aplicació.  
● Elaboració d’una exposició oral, mural, presentació en power point, video o altres. 
● Exposar-ho a la resta de companys de l’aula i si es considera oportú a altres companys                

del centre. 

Cerca guiada/ pautada     x x 

Fa referència a activitats on les fonts d’informació al web i l’estratègia de cerca no han estat acotades                  
prèviament. 
Els alumnes s’hi adrecen directament però seguint pautes clares i coneixements específics que els              
ajuden a desenvolupar criteris de selecció propis. 
Passos a seguir: 

1. Buscar 
 Què vull saber? 
 Quines paraules clau necessito? 
 Què en faré, de la informació? 
 Quins documents haig de consultar? 

https://docs.google.com/document/d/1ZeGb-fQnoDJIhftI1lg-z7pToiQxTBm38H2BkrtATpg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1e42ouJq73b4-l88LmoJUwfShB3p8b1apf-DD-KtOYD8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1gYHgw4lGBIabaEaLwHHcMV2J3ilGkuhZ2G6DCkbPNA8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CkAdoAvaKjx4Eat8g2P03qCuCeX8kV1w/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1e42ouJq73b4-l88LmoJUwfShB3p8b1apf-DD-KtOYD8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1e42ouJq73b4-l88LmoJUwfShB3p8b1apf-DD-KtOYD8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mCadCCNmurUO9eWGScFyyCXKDsKVHeF2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11HQ0NzTsKbjVEbKkLFzl-UNwxHGbwBWl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TjVfap7zESFqQLhnUublOZ9NyknsSAhR/view?usp=sharing


 
  

4.4 Activitats 

4.4.1 Exposicions orals a Ed Infantil (El protagonista) 

La pràctica de les exposicions orals serveix per reforçar la sistematització del procés de les tres                
fases (cerca, tractament de la informació i comunicació del coneixement) en el desenvolupament             
de la competència informacional per part del nostre alumnat. 
L’exposició oral és la comunicació i l'exposició que fa un alumne, sobre un tema que ha preparat, a                  
la resta de la classe. 
El format per realitzar aquestes exposicions serà el següent: Conferència P3, Conferència P4,             
Conferència P5 

4.4.2 Les exposicions orals a primària. 

Els alumnes de primària han de fer una exposició oral per trimestre, aquestes poden anar lligades a                 
algun treball o es pot fer una exposició de dos minuts a partir d’un text breu, amb la seva                   
corresponent correcció. A Cicle Superior també es fan exposicions orals a  science. 

4.4.3. Activitats per treballar el tractament de la informació. 

A cicle inicial es treballen les classificacions. Aquestes són una prèvia als mapes conceptuals i               
resums que posteriorment es treballen a CM i CS.  
 
Aquí podreu trobar un recull d’activitats i tallers de recerca d’informació guiada. 
 

4.5 Avaluació 

 
Pel que fa a l’adquisició de la competència informacional, i perquè l’alumnat desenvolupi plenament              
aptituds per a l’accés i l’ús de la informació, cal que sigui capaç de: 

 
● Fer una cerca d’informació guiada o pautada pel mestre/a. 
● Reconèixer de quina font treuen la informació: webs, wikipèdia, revistes, altres           

alumnes, autors… 
● Distingir quina és la informació rellevant. 
● Conèixer  i saber accedir als recursos informatius tant a la Biblioteca 

                 com a Internet per cerca informació. 
● Transmetre la informació de manera pautada o guiada, a través d’una classificació,            

diagrama, mapa conceptual, resum, d’una imatge, póster, portafoli... o utilitzant com           
a suport Eines TIC de presentació. 

 
Pel que fa a la lectura a les àrees, l’alumne hauria de ser capaç de: 

 
● Identificar el vocabulari propi de cada àrea. 
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 Quines eines haig de fer servir? Com m’hi haig de moure? 
 Comprovo si són fiables: hi trobo l’autor? hi figura la data? el document és actual? 
 

2. Anàlisi i tractament de la informació. 
 

3. Comunicació i aplicació.  

https://drive.google.com/file/d/1i2XiWahWGb1zKFmeznHdHY0g2xz26eQW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dPbihrgJMyAGoFHhFxaJnGIzol_sea9I/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1V7kyU1naQIl11j5tloFB7S0nS4jvEsq2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hSMq1sjwrCgP9npKZQ993hiurg1vzT3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UPJliTU4-0Lhas-WPbBFFFyo8pRNAsUI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1xa_pvDfvj1CIjO_ahMtqiJnz8a_hOKS8?usp=sharing


 
  

● Distingir, amb l’ajut de la mestra,diferents tipus de textos  narratius,  descriptius, 
expositius, d’argumentació i instrucció atenent al seu format o parts. 

● Identificar el vocabulari propi de cada àrea. 

5. EL GUST PER LLEGIR  

5.1  Concepte 

 
El gust per llegir es podria entendre com l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi, com a descobriment                  
d’unes il·limitades possibilitats d’oci; com a expressió i formació del gust personal i del desig lector, i                 
com un element clau per a l’adquisició del coneixement i per al seu desenvolupament personal al llarg                 
de la vida.  

5.2  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. 
● Afavorir l’hàbit lector de l’alumnat.  
● Millorar els nivells de lectura dels nens i nenes.  
● Comptar amb la biblioteca del centre com a element dinamitzador de la lectura i com a                

espai d’informació i de documentació. 

5.3 Estratègies  

Els objectius de promoure l’hàbit de lectura i assumir un bon nivell lector dels nostres alumnes es 
porten a terme les estratègies següents: 

● Posar a l'abast de l’alumnat tot tipus de textos (llibres de lectura, de 
consulta,revistes,fulletons,....) 

● Fomentar l’ús del bibliobús i donar a conèixer la biblioteca pública de Sant Vicenç. 
● Promoure que tot l’alumnat obtingui el carnet de la biblioteca i en faci ús. 
● Socialitzar els llibres de lectura de P3 a 6è. 
● Biblioteca estructurada per cicles, a prop de les aules corresponents. 
● Disposar d’espais per fer lectura fora de l’aula. 

5.4  Activitats 

5.4.1  Animació a la lectura i la formació literària 
Es tracta d’una activitat adreçada a tots els alumnes d’educació infantil i primària.  
L’animació a la lectura de l’escola pretén apropar els alumnes al món dels llibres i de la lectura                  
d’una manera lúdica i agradable per a ells, produint experiències positives i significatives.             
Cadascun, al seu ritme, haurà d’anar trobant el tipus de llibres i d’autors que li agraden, que el fan                   
gaudir i que l’ajuden a créixer. 
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5.4.2  Maleta Viatgera 
És una activitat adreçada a les famílies dels alumnes de l’escola i als mateixos alumnes, amb l’objectiu                 
de fomentar i compartir la lectura.  
Es tracta de fer viatjar les maletes a casa dels nostres alumnes i que cada família en disposi i gaudeixi                    
durant una setmana d’aquest material (llibres i revistes per als pares i mares i per als infants). 

5.4.3. 30 minuts de lectura diària a l’aula 

Totes les classes de l’escola dediquen mitja hora diària a la lectura. 
L’objectiu d’aquesta activitat és: 

● Promoure l’aprenentatge de la lectura i millorar la competència lectora en l’alumnat. 
● Millorar les habilitats lectores de l’alumnat utilitzant estratègies lectores adequades en           

la lectura individual silenciosa i en veu alta. 
● Assolir un bon nivell de comprensió lectora aplicant les estratègies afavoridores del            

procés per a comprendre textos de diversa tipologia: planificació, anticipació,          
identificació de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat d’autocorrecció a          
partir del sentit global, identificació dels signes de tot tipus que formen part del text,               
interpretació d’esquemes i gràfics, etc. 

● Afavorir l’hàbit lector i el gust per llegir a partir de la tria lliure i personal de les lectures i                    
de la pràctica de la lectura autònoma. 
 

Així doncs, els 30 minuts diaris de lectura quedaran establerts dins l’horari de cada aula segons la 
pauta següent: 
 

Educació Infantil 
 

 
Cicle Inicial 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pla de lectura del centre (PLEC)    14 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

15’ Lectura 
autònoma 

Lectura 
autònoma 

Lectura 
autònoma 
compartida 

Lectura 
autònoma 

Lectura 
autònoma 

*Padrins (P5) 
2n i 3r 

trimestre 
15’ Lectura del  

mestre 
Àudio d’un 

conte 
Lectura del 

mestre 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

15’ Lectura del 
mestre  

Lectura  
autònoma 

Lectura 
autònoma 

Lectura del 
mestre  

Lectura 
autònoma 

*Padrins (1r) 
1r i 2n 

trimestre 
15’ Conversa 

literària 
Reflexió del 

que han llegit 
Conversa 
literària 

Presentació de 
llibres 

https://docs.google.com/document/d/1mOLZJMnzQ44gVWtpT1v_Hk2DvW83YbBwZmK68U7Gx7s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19jxX7dBXXpGylhE1bNGsM8p7oZulrEFyWdIkwnhj6UA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19jxX7dBXXpGylhE1bNGsM8p7oZulrEFyWdIkwnhj6UA/edit?usp=sharing


 
  

Cicle Mitjà 
 

 
Cicle superior 
 

 
* Podrà variar el dia segons l’horari i curs 

 

5.4.4. Activitats  

● Conta-contes CS-EI 
● Conta-contes SES-EI 
● Marató de contes 
● Visita de paradetes de llibres i roses per Sant Jordi. 
● Teatre CM “Seguretat viària” (bianual) 
● Activitat conta-contes i tallers del bibliobús. 
● Jocs Florals 
● Representació Sant Jordi EI 
● Joc de l’enigma 

5.5. Avaluació 

● Proporcionar a tots els infants materials i eines de lectura per 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 oferint varietat de textos variats i adaptats               
al seu nivell i espais, activitats  i estones de lectura. 

● Oferir models lectors  a l’alumnat. 
● Comptar amb la biblioteca del centre, d’aula i Bibliobús com a element dinamitzador de              

la lectura i com a espai d’informació i de documentació. 

5.6. Recursos 

- Biblioteques d’aula 
- Biblioteques d’escola/passadís 
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 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 
20’  

Lectura 
autònoma 

 

Lectura del 
mestre  

Lectura en veu 
alta de 

l’alumne (llibre 
socialitzat) 

Lectura del 
mestre  

Lectura 
autònoma 

 
 

*Padrins (4t) 
2n i 3r 

trimestre 
 

Lectura en veu 
alta de 

l’alumne (llibre 
socialitzat) 

 
Lectura en veu 

alta de 
l’alumne (llibre 

socialitzat) 

10’ Presentacions Conversa 
literària/Debat 

 Dilluns Dimarts * Dimecres Dijous Divendres 
15’  

Lectura 
autònoma 

 

Lectura 
compartida 

(anglès) 
 

Lectura en veu 
alta de 

l’alumne (llibre 
socialitzat) 

Lectura del 
mestre  

 
Lectura 

autònoma 
 

*Padrins  
(5è) 1r i 2n 
trimestre 

5’ Lectura en veu 
alta de 

l’alumne 
(anglès)  

Lectura en veu 
alta de 

l’alumne (llibre 
socialitzat) 

10’ Presentacions Conversa 
literària/Debat 

https://docs.google.com/document/d/1KovNNkkS3oPzOf83DimRxJy7FRDOomb-6-Z_RDJngf8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WohHJeJ5SZdXoynX-5GCc5q3UnTm5XMuUpR_c46kuSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WohHJeJ5SZdXoynX-5GCc5q3UnTm5XMuUpR_c46kuSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WohHJeJ5SZdXoynX-5GCc5q3UnTm5XMuUpR_c46kuSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WohHJeJ5SZdXoynX-5GCc5q3UnTm5XMuUpR_c46kuSg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19jxX7dBXXpGylhE1bNGsM8p7oZulrEFyWdIkwnhj6UA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19jxX7dBXXpGylhE1bNGsM8p7oZulrEFyWdIkwnhj6UA/edit?usp=sharing


 
  

- Bibliobús 
- Maleta viatgera 
- Web escola 
- Recursos digitals varis 
- Llibres socialitzats 
- Referents d’aula 

 

6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

6.1. Mesures universals 

S’adrecen a tots els alumnes, les apliquen tots els professionals del centre i són accions i pràctiques, de                  
caràcter educatiu, preventiu i proactiu, que permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge,           
proporcionen als alumnes estratègies per facilitar-los l’accés a l’aprenentatge i la participació, i             
garanteixen l’aprenentatge significatiu de tot l’alumnat i la convivència, el benestar i el compromís de               
tota la comunitat educativa.  

● Fer l’accés més directe de l’alumne a la biblioteca de cada cicle. 
● Fer flexible l’accés a l’alumne a altres biblioteques d’altres cicles de l’escola. 
● En la dinamització dels 30 minuts de lectura es donen eines per assolir la competència               

lectora a diferents nivells. 
● Vetllar perquè hi hagi diferents tipologies de publicacions i de diferents temàtiques en             

tots els cicles. 
a. Bastides de suport: L’ús de les bastides sempre s’ha d’ajustar al nivell competencial de              

l’alumne pel que fa a la llengua i els continguts de les àrees. Cal anar retirant-les de                 
manera progressiva. El suport ha de ser més intensiu en el moment que s'introdueix un               
nou contingut.  
Les bastides de suport poden ser de molts tipus: 
 

- Materials: visuals (gestos, fotografies, vídeos, organitzadors, gràfics,...) i        
manipulatives ( objectes, maquetes, …). 

- Lingüístiques: adaptar el text escrit, parlar amb claredat, emprar vocabulari ja           
presentat a classe, evitar el sentit figurat... 

b. Seguir una rutina d’ensenyament: Quan el docent introdueix un nou coneixement que            
cal aplicar és important que segueixi una seqüència progressiva : presentar-lo ,            
moderar-ne l’aplicació, fer la pràctica de manera guiada i només al final aplicar-la de              
manera autònoma. 

 

6.2. Mesures addicionals 

Són actuacions educatives que permeten ajustar la resposta pedagògica de forma flexible temporal,             
focalitzant la intervenció educativa en aquells aspectes del procés d’aprenentatge i desenvolupament            
personal que poden comprometre l’avenç personal i escolar. No es planifiquen per tot l’alumnat, sinó               
per aquells que ho necessiten. Són sempre temporals.  

● Es vetllarà perquè les diferents parelles de padrins lectors compensin els diferents estils 
d’aprenentatge. 

● Aula d’acollida 
● Reforços de lectura en petit grup 
● SEP  de lectura 
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https://drive.google.com/file/d/1TssVCTWBHVCFnixe0YQCLzIiGbrQj9Tw/view?usp=sharing


 
  

a. Aula d’acollida: 
L’aula d’acollida té com a objectiu acollir a l’alumnat nouvingut, aconseguint la seva             
inclusió en el nostre sistema educatiu, emmarcat dins d’una societat i cultura noves per              
a ells i elles. D’altra banda, també es pretén que l’alumnat nouvingut assoleixi les              
competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, com a llengua vehicular i com a             
instrument d’ensenyament-aprenentatge. 
Per tal d’assolir aquestes fites, a l’aula d’acollida promovem la conversa i el debat entre               
els nens i nenes, per a practicar l’expressió oral en català, sempre oferint un suport               
visual per tal de facilitar-ne la comprensió, on el mestre és el referent i mediador. Tot                
vetllant per a que aprenguin normes i valors que facilitin la seva convivència dins i fora                
de l’aula. 
 Pel que fa a l’organització dels infants, es portaran a terme diferents            
agrupaments segons les necessitats educatives que es plantegen, adaptant els          
continguts, materials i metodologies a cada cas, si fos necessari. Tanmateix, sempre es             
reforçarà la lectoescriptura, la comprensió i l’expressió, oral i escrita, a través d’activitats             
visuals, manipulatives i de modelatge, on el docent serà el guia en aquest procés              
d’ensenyament-aprenentatge. 

6.3. Mesures intensives 

Són actuacions educatives extraordinàries adaptades a la singularitat dels alumnes amb necessitats            
educatives especials o alumnes nouvinguts i que permeten ajustar la resposta educativa de forma              
transversal, amb una freqüència regular i sense límit temporal. Han de buscar la màxima participació               
en les accions educatives del centre i de l’aula, han de facilitar, al docent, estratègies d’atenció als                 
alumnes, i han de sumar-se a les mesures universals i addicionals de què disposa el centre.  

 
● Adaptació dels materials a les necessitats educatives dels alumnes: 

- utilitzant sistemes de comunicació augmentada, pictogrames, suport visual,... 
- Cercar lectures que siguin significatives i tinguin en compte els interessos           

personals de l’alumne. 
- Suport personalitzat per part dels especialistes d’atenció a la diversitat. 

 

7. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT 

 
7.1. Formació ILEC  

 
A partir de l’anàlisi dels resultats de les competències bàsiques hi ha hagut una necessitat de fer una                  
formació a nivell de claustre sobre l’aprenentatge i estratègies pel professorat per donar eines per               
obtenir millors resultats en l’àmbit lingüístic i específicament en la competència comunicativa            
lingüística i audiovisual.  
 
Tanmateix també hi ha la necessitat d’establir i unificar criteris d’actuació de cara a definir una línia                 
d’escola per a  treballar la  competència  lectora.  
 
Abordarem doncs durant tres anys aquesta formació en forma l’assessorament al centre en el marc               
del Pla de Formació de Zona. 
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8. DIFUSIÓ DEL PLA DE LECTURA DEL CENTRE 

 
El PLEC ha de ser un document viu i s’adequarà als canvis que es duguin a terme a nivell d’escola i tots                      
els mestres n’han de ser coneixedors. 
El PLEC s’ha de donar a conèixer a l’alumnat, les famílies i el personal docent del centre. Es fa la seva                     
difusió a través de la pàgina web de l’escola. 
 

9 . REVISIÓ, AVALUACIÓ I PROPOSTES DE MILLORA 

Es farà una revisió i una avaluació del PLEC amb caràcter anual. Aquesta revisió es farà en base a                   
l’avaluació de cadascuna de les estratègies i activitats plantejades en els diferents apartats del PLEC,               
essent els mateixos professors que executen les activitats els responsables d’avaluar-les, tot seguint             
els criteris d’avaluació fixats prèviament. Tanmateix, aquests professors seran els encarregats de fer             
arribar els resultats a la Comissió de Biblioteca que s’encarregaran de fer una avaluació interna i, fer                 
les propostes de millora oportunes. 
La Comissió de Biblioteca també vetllaran pel compliment dels terminis dels tallers i/o activitats              
establerts en el calendari.  

La valoració anual del PLEC i les propostes de millora quedaran reflectides a la Memòria Anual de la                  
PGA del centre. 
 
L’avaluació de les activitats les duran a terme els mestres que hi intervenen d’una manera directa, a                 
partir de: 
 

● Les rúbriques 
Una bona manera d’avaluar la competència lectora és mitjançant rúbriques.  

● Graella de valoració de les activitats de lectura que es fan al centre i recollides en els 
PLEC. 

 
● Proves internes i externes 

Per avaluar si l’alumnat ha assolit un bon nivell de competència lectora s’utilitzaran les 
següent proves: 

 
○ Educació Infantil: Proves de lectoescriptura Teberosky 
○ Cicle Inicial: Proves de comprensió lectora ACL (Graó)  
○ Cicle Mitjà: Proves de comprensió lectora ACL (Graó)  
○ Cicle Superior: 

■ Proves de comprensió lectora ACL (Graó) 
■ Proves de competències bàsiques (3r trimestre 6è / 

Departament d’Ensenyament) 
 
Com a proposta de millora pels propers cursos. 

● Seria convenient consensuar i compartir bases d’orientació, pautes o organitzadors          
gràfics que ajuden l’alumne a identificar les estructures textuals més habituals.  

● Elaborar bases d’orientació per guiar la recerca d’informació. 
● Incloure el recull de racons elaborats durant el curs 2019-20. 

 

Pla de lectura del centre (PLEC)    18 

https://agora.xtec.cat/ceipsantpere/
https://docs.google.com/document/d/1gdApGPJW_U9LcLneUxrF4inqXvk0avSQ_o8Cjsw2Xfc/edit?usp=sharing

