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1. INTRODUCCIÓ 

 

A l’escola del Pla de l’Ametller creiem que llegir i escriure forma part d’un procés 

global, que és impossible entendre-ho de manera fragmentada i que es treballa 

simultàniament. Després d’escriure, llegim i quan llegim, també escrivim.  

Al curs 2011-2012 vam fer la diagnosi de la lectura en cada un dels cicles de 

l’escola i a partir d’aquí, vam començar a dissenyar diverses activitats i projectes 

que ara queden recollits en aquest document. 

 

OBJECTIUS GENERALS 

● Millorar la competència lectora. 

● Promoure l’autonomia per a l’accés a la informació, la descoberta i 

l’ampliació de coneixements. 

● Fomentar l’hàbit lector i el plaer per la lectura. 

 

2.DIAGNOSI INICIAL 

La diagnosi del Pla Lector es va fer el curs 2014-2015 per cicles.  

Educació infantil:  

La funcionalitat de la lectura. 

La base de la lectoescriptura és l’expressió oral. 

Cal fer intercicles per saber com es treballa a educació primària. 

Pla lector: El que hi ha a l’escola és administratiu, cal que sigui coherent amb la línia 

d’escola. 

Cicle inicial:  

Importància d’alguna reunió Infantil i Cicle Inicial. 

Cal posar en comú uns criteris i una metodologia de treball. 

Importància de l’expressió oral. 

Pla lector: Molt senzill, que sigui una eina útil. 
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Cicle Mitjà: 

Valoració de llegir per estudiar: 

● Posar preu a les paraules. 

● Activitats, canviar exemple de la boxa. 

● Alerta què es demana perquè els llibres no es poden subratllar (marcar amb 

fluorescent) 

● Pla lector: Ha de ser útil. 

 

Cicle Superior: 

Desnivells en els aprenentatges. 

La comprensió, cal treballar-la. 

La velocitat lectora no ajuda en la comprensió (caldria treure les proves de velocitat). 

 

3. ACTIVITATS QUE DUEM A TERME A L’ESCOLA  

3.1 EDUCACIÓ INFANTIL 

A l’escola  del Pla de l’Ametller les mestres d’educació infantil creiem que llegir i 

escriure formen part d’un procés global. Després d’escriure llegim i quan llegim 

també escrivim.  

Quan arriben a l’escola alguns nens i nenes ja han tingut un contacte important amb 

les lletres: els rètols de l’entorn, la marca del nostre cotxe, les lletres del 

supermercat, els tiquets de la compra, els cartells, el diari… Llegeixen abans de 

saber llegir i ja són capaços d’agafar el pot de Cola Cao i distingir-lo del de Nesquik. 

En totes les notes informatives i circulars que passem a Educació Infantil fem servir 

el suport d’imatges. En aquesta etapa llegir imatges és bàsic per acabar de reforçar 

el text escrit. 

Treballar a partir de l’experimentació, la manipulació mitjançant activitats 

significatives, engrescadores i motivadores ens permet que els nens/es d’aquesta 

edat s’introdueixin de manera natural al món de les lletres.  
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L’aula es converteix en un entorn alfabetitzador, on cada lletra té un significat: les 

llistes d’alumnes, els rètols dels càrrecs, les dites, els poemes, les endevinalles, els 

alumnes malalts... 

No volem oblidar la importància de la psicomotricitat per tal d’adquirir les habilitats 

motrius necessàries en l’hàbit lector i escriptor: postura, traç, direccionalitat, 

motricitat fina... 

A P-3 comencen a diferenciar que hi ha símbols que representen alguna cosa 

diferent del dibuix. A partir de la primera lletra del nom, que es converteix en la de 

referència, s’introdueixen de mica en mica a la lectura i a l’escriptura. Totes les 

activitats que realitzem a infantil parteixen de la seva realitat més quotidiana, del 

seu entorn, d’aquell que li és familiar i que li donarà seguretat per encarar els nous 

aprenentatges. Pensem que reconèixer el seu nom els serveix per conèixer més 

tard el dels altres i introduir-se en el llenguatge escrit d’una manera significativa. 

Aprofitem qualsevol activitat que sorgeix espontàniament com a element motivador 

per treballar-ho a partir de jocs, en els racons... 

A P-4 es comença a treballar la relació so-grafia i comencen a veure la funcionalitat 

de la lectura.. Cada paraula serveix per a designar alguna cosa. En aquesta edat 

els demanem un grau d’implicació més activa: les paraules tenen una intencionalitat, 

volen comunicar alguna cosa i ens són útils en molts moments de la vida, així 

comencen a escriure de manera espontània. La motivació és bàsica en tot el procés: 

fer un rètol per a les festes del poble i exposar-lo a l’entrada, escriure la felicitació 

de Nadal, fer una nota per als companys/es de sisè... 

També en aquest curs tenim el llibre de les lletres que viatja a la maleta viatgera i 

que se l’emporten a casa. Amb la família busquen, escriuen, retallen... lletres o 

paraules que van colꞏlocant en uns plàstics. A cada nen/a li toca una lletra diferent. 

De mica en mica anem confegint un llibre entre tots. 

En aquest moment iniciem la lectura i escriptura de monosílꞏlabs (sol, riu, mar...). 

Escrivim i llegim constantment en gran grup, petit... i mitjançant una varietat 

d’activitats totes molt manipulatives.  
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L’objectiu és aprofitar qualsevol situació dins l’aula per llegir i escriure, com un hàbit 

lector i escriptor, un fet necessari i imprescindible: La Maria ha portat un llibre de 

casa, doncs el llegim! En aquest cas la mestra actua com a model lector. 

A P-5 la lectura i l’escriptura agafen la seva vessant més comunicativa. Aquesta 

funció ens permet a les mestres programar activitats on llegir i escriure sempre que 

serveixin per alguna cosa: ens informin, parlin d’emocions, sentiments, vivències, 

notícies...  

Finalment pretenem que llegir i escriure en aquesta etapa desperti els sentits, el 

gust, la motivació, el plaer... llegir i escriure per viure. 

Les mestres d’infantil fem el seguiment de l’etapa (P-3,P-4 i P-5), així creem uns 

vincles afectius amb els nostres alumnes indispensables per tal que el procés de 

llegir i escriure es visqui de la manera més natural possible, donant temps i 

organitzant activitats i espais que fomentin el seu ús.  
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OBJECTIUS I ACTIVITATS SOBRE LA LECTURA I ESCRIPTURA A EDUCACIÓ 

INFANTIL 

 

ACTIVITATS relacionades 

amb... 

 

GÈNERES 

TEXTUALS 

OBJECTIUS ORIENTATIUS 

Es podran aconseguir implicant els infants en les activitats + la interacció, 

que provoca reflexió, entre els companys/es i la mestra. 

 

a) US PRÀCTIC: 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

Pertinença d’objectes 

 

 

 

Nom propi 

 

- Reconèixer el seu 

nom escrit. 

- Reconèixer la 

primera lletra del seu 

nom. 

- Reconèixer el nom 

d’alguns dels 

companys/es. 

- Escriure el seu nom. 

- Saber el nom de 

l’escola.  

- Reconèixer el nom 

dels companys/es. 

- Escriure (amb 

model el nom dels 

companys/es. 

- Conèixer la primera 

lletra dels noms. 

 

- Escriure sense model, i 

llegir la majoria dels noms 

dels companys/es. 

- Reconèixer les lletres dels 

noms com a representació 

dels sons corresponents. 

- Reconèixer i escriure el 

seu nom i cognoms. 

Control d’assistència 

 

El nom dels grups 

 

Secretari 

Retolació Cartells - Diferenciar les lletres 

d’altres grafismes. 

- Identificar els 

cartells dels diferents 

espais de l’escola. 

- Identificar els cartells dels 

diferents espais de l’escola. 

Calendari i data Data - Reconèixer un 

calendari. 

- Sentir parlar de dies, 

mesos i dites. 

- Iniciar-se a l’ús del 

calendari colꞏlectiu. 

- Reproduir la data. 

- Usar el calendari per situar-

se en el temps. 

Llistes de nens/es, material, 

jocs, etc. 

Llistes - Sentir parlar i veure 

la llista de noms de 

nens/es de la classe. 

- Identificar una llista. 

- Distingir entre noms 

llargs i noms curts.  

- Fer llistes 

colꞏlectives. 

- Llistes individuals 

de forma espontània i 

lliure. 

- Elaborar llistes colꞏlectiva i 

individualment. 

- Llegir colꞏlectivament. 

 

Material imprès de l’entorn 

 

 

 

 

Logotips, 

etiquetes, 

cartells, circulars 

i altres. 

- Reconèixer algun 

logotip. 

- Emprar el material 

imprès de l’entorn 

com a font de 

material de lectura. 

- Emprar el material imprès 

de l’entorn com a font de 

material de lectura. 
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Rètols  dels carrers o dels 

establiments 

Rètols - Adonar-se de la 

quantitat de lletra 

escrita que hi ha a 

l’entorn. 

- Fer hipòtesis sobre 

la funció dels escrits 

de l’entorn. 

- Fer hipòtesis sobre la 

funció dels escrits de 

l’entorn. 

- Reconèixer a on estan 

escrits el nom del carrer de 

l’escola i el de casa. 

- Diferenciar funcions dels 

escrits del carrer. 

Cofre tafaner 

 

Conversa - Treballar l’expressió 

oral. 

- Adquirir nou 

vocabulari. 

  

Llibre de les lletres Lletres - Reconèixer la lletra 

en el nom dels 

nens/es de la classe. 

- Reconèixer la lletra 

que els hi ha tocat i 

buscar un dibuix que 

tingui aquesta lletra i 

escriure el nom del 

dibuix. 

 

 

 

 

B) ÚS CIENTÍFIC 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

Consulta de llibres de 

coneixements 

Descriptiu, 

explicatiu, 

esquema 

- Mirar llibres de 

coneixements. 

- Diferenciar lletres d’altres 

grafismes. 

- Escoltar la lectura de petits 

textos explicatius. 

- Seleccionar llibres que 

parlen d’un mateix tema. 

-  Usar amb suport visual 

(imatge, nom) el punt de 

llibre per retrobar una 

informació. 

- Fer hipòtesis per aproximar-

se al contingut d’un text. 

 

Experiments 

 

 

 

Instructiu, 

descriptiu, 

argumentatiu, 

predictiu 

- Elaborar la lectura de la 

llista de materials necessaris 

per a una activitat concreta. 

- Entendre les ordres 

llegides per un adult. 

 

- Distingir la llista de 

materials del procés 

d’explicació. 

- Entendre i executar les 

normes indicades en un 

text, llegides per un adult. 

- Dictar a la mestra la llista 

de  materials per elaborar 

una disfressa, muntar un 

racó, fer una manualitat, 

etc 

- Fer hipòtesis sobre el 

contingut d’un text instructiu i 

comprovar-les. 

- Escriure la llista de materials 

necessaris. 

- Fer hipòtesis sobre què 

creiem que passarà abans de 

fer un experiment. 

 

 

Normes de jocs i de 

racons 

 

Instructiu 

 

 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Pla de l’Ametller 
 
c. Formiga, 117 
17820 Banyoles 
Tel. i Fax 972 57 15 28 
b7000329@xtec.cat 

9 
 

Notícies Títol 

explicatiu, 

narratiu, 

revista 

d’escola 

- Col.laborar en l’aportació 

de notícies personals. 

- Escoltar la lectura de títols 

de notícies. 

 

 

Participar en l’aportació de 

notícies personals, de 

l’entorn i del món. 

 

Participar en l’aportació de 

notícies personals, de l’entorn i 

del món. 

 

 

C) ÚS  LITERARI 

 

P3 

 

P4 

 

P5 

Contes i narracions Títol 

 

- Escoltar contes llegits per 

l’adult o per infants més 

grans. 

- Formular hipòtesis a partir 

de la portada, sobre la 

continuació del conte...etc. 

 

- Escoltar contes llegits per 

l’adult o per infants més 

grans. 

- Identificar alguns títols de 

contes. 

- Reconèixer els noms dels 

protagonistes d’alguns 

contes. 

- Escriure el nom d’alguns 

personatges de contes. 

- Formulació i comprovació 

d’hipòtesis a partir del títol. 

- Escoltar contes llegits per 

l’adult o per infants més grans. 

- Llegir títols de contes. 

- Reconèixer la paraula com a 

unitat significativa diferenciada 

dins la frase. 

- Formulació i comprovació 

d’hipòtesis a partir del títol. 

- Iniciar-se en la lectura de 

contes.  

- Participar en l’activitat: El 

sofà de lectura. (model lector) 

Narració  

 

Poesies i cançons Retòric - Memoritzar i recitar petits 

poemes i cançons. 

- Memoritzar i recitar petits 

poemes i cançons. 

- Participar en l’activitat: 

Caixes de poemes 

conjuntament amb els de 4t 

- Memoritzar i recitar petits 

poemes i cançons. 

Rodolins i dites Retòric  - Iniciar-se en l’enginy dels 

rodolins. 

 

- Discriminar fonèticament 

paraules semblants. 

- Escriure rodolins inventats. 

-Correspondència so-grafia. 

Endevinalles Retòric - Escoltar endevinalles - Escoltar endevinalles. - Inventar-se endevinalles  

 

Àlbum de fotos o murals Explicatiu - Gaudir de l’àlbum o mural 

de fotos i del text que 

l’acompanya. 

- Reviure fets amb l’ajut del 

text i de la imatge. 

- Gaudir de l’àlbum o mural 

de fotos i del text que 

l’acompanya. 

-  Reviure fets amb l’ajut 

del text i de la imatge. 

- Reviure fets amb l’ajut del 

text i de la imatge 
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3.2 CICLE INICIAL  

L’IMPULS A LA LECTURA  

 

ACTIVITAT LECTORA: 

BREU DESCRIPCIÓ 

 

COMPETÈNCIA 

LECTORA 

 

L’aprenentatge de la lectura 

representa la capacitat de 

llegir, de comprendre i 

interpretar textos. 

COMPETÈNCIA 

INFORMACIONAL 

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. 

Lectura dels contes de la biblioteca 

d’aula 

1 Sessió diària de mitja hora: còmics, 

revistes, llibres temàtics... 

(veure l’annex amb les activitats 

específiques en aquesta mitja hora de 

lectura diària) 

  Durant mitja hora poden 

escollir un conte de la 

biblioteca d’aula i llegir-

lo, mirar-lo, comentar-lo 

amb els companys de la 

taula…també a segon un 

dia setmana un nen 

llegeix conte que s’ha 

emportat del “maletín de 

los cuentos” 

Lectura a la biblioteca d’escola  

Una sessió setmanal/quinzenal (depenent 

de l’horari escolar) 

 

  Durant una sessió  

setmanal o quinzenal  es 

va a la biblioteca de 

l’escola. La lectura es 

treballa a vegades 

individual i a vegades en 

parelles. 

Modelatge lector per part 

del /la mestre/a. 

S’aprenen les normes de 

funcionament de la 

biblioteca. 

S’explica la distribució 

del material que hi ha a 

la biblioteca. 

S’explica algun conte 
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Tutorització a la lectura amb els 

alumnes de cicle superior 

Una sessió de mitja hora a la setmana 

Lectura de contes 

Els alumnes de primer 

reben ajuda dels alumnes 

de 5è per aprendre a llegir 

o per millorar en la lectura.  

Les tutores de primer 

donem les lectures adients 

als diferents nivells dels 

alumnes.  

  

Lectura a casa d’un conte de la 

biblioteca d’aula i de la biblioteca 

d’escola 

 

  Els alumnes s’emporten 

a casa un llibre que ells 

escullen de la biblioteca 

d’aula i de la  biblioteca 

d’escola per llegir. Tenen 

un mes per retornar-lo.  

El de biblioteca d’escola 

tenen 15 dies per 

retornar-lo. 

Contes en format digital 

Segons les necessitats 

  En gran grup es miren 

contes digitals amb el 

projector d’aula. També 

els  contes o faules de 

castellà es miren amb el 

projector. 

Sofà de lectura 

 

Un dia a la setmana diferent per a cada 

curs 

  Pares, mares, ex-

alumnes, germans grans, 

etc. venen a escoltar i a 

acompanyar als nens i 

nenes de 1r i 2n en la 

lectura individual. 

Sofà de lectura en llengua anglesa 

 

Un dia a la setmana diferent per a cada 

curs  

Pares, mares, germans 

grans, etc. Venen a llegir 

un conte en anglès als 

alumnes de 1r i 2n. 

SEP lectiu 

30’ mestre a fer suport de lectura. (depèn 

disposició horària) 

Treball sistemàtic de la 

lectura a nivell individual. 
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3.3 CICLE MITJÀ  

CURS: 3r       CICLE: Mitjà 

ACTIVITAT LECTORA: 

BREU DESCRIPCIÓ 

 

SABER LLEGIR 

(COMPETÈNCIA 

LECTORA) 

 

L’aprenentatge de la 

lectura representa la 

capacitat de llegir, de 

comprendre i d’interpretar 

textos 

LLEGIR PER APRENDRE 

(COMPETÈNCIA 

INFORMACIONAL) 

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. 

½ hora diària de lectura 

Es combina amb: 

-Lectura individual de llibres de 

la biblioteca de l’aula. 

 

- Lectura per part de la mestra. 

- “ Se vende mamá” i “ Aquest 

és un secret que només sé jo”. 

  Lectura de llibres de la 

biblioteca d’aula o portats de 

casa. 

 

 

 

Llegir per aprendre 

 

 

Tallers de lectura per 

treballar les estratègies 

lectores. 

Projecte dins del Pla d’Impuls de 

la lectura. 

Realització d’activitats de 

comprensió i interpretació a partir 

de les lectures proposades. 

 

 

El protagonista lector Saber llegir en veu alta un 

text que el nen/a ha 

escollit. 

 Gust per llegir i compartir-ho 

amb el grup. 

Alifak (3r trimestre) Lectura colꞏlectiva.  

Treball de preguntes 

abans, durant  i després de 

la lectura. 

 Lectura colꞏlectiva.  
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“Se vende mamá” (primer 

trimestre) 

“Aquest és un secret que només 

sé jo” (segon trimestre) 

  Lectura colꞏlectiva i 

individual. 

Aprendre a comprendre Les mestres llegeixen un 

text en veu alta. 

Es treballa la comprensió 

abans, durant i després de 

la lectura. 
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CURS: 4t     CICLE: Mitjà 

ACTIVITAT LECTORA: 

BREU DESCRIPCIÓ 

 

SABER LLEGIR 

(COMPETÈNCIA 

LECTORA) 

 

L’aprenentatge de la 

lectura representa la 

capacitat de llegir, de 

comprendre i d’interpretar 

textos 

LLEGIR PER APRENDRE 

(COMPETÈNCIA 

INFORMACIONAL) 

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. 

½ hora diària de lectura 

Es combina amb: 

Lectura individual de llibres de 

la biblioteca d’aula i escola. 

  Lectura de llibres de la 

biblioteca d’aula o portats de 

casa. 

Recomanació d’un o dos llibres 

dels que han llegit. 

Caixes de poemes 

 

 

 

 

Projecte dins del Pla 

d’Impuls a la lectura. 

Lectura de poemes i 

preparació de preguntes 

(directes, inferencials i 

reflexives) adreçades als 

alumnes de P4. Treball 

d’estratègies lectores. 

Tutorització d’alumnes de 

P4 

Tutorització d’alumnes de 

P4. 

(caixes de poemes) 

Foment del gust per a la lectura 

de poemes. 

Lectures de 4t 

Català: “Els gegants no 

tanquen els ulls” 

Castellà: “Se vende mejor 

amigo” 

  Lectura colꞏlectiva i individual. 

Alifak Lectura colꞏlectiva i 

realització de les activitats 

de comprensió i reflexió 

proposades. 

 Lectura colꞏlectiva 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Escola Pla de l’Ametller 
 
c. Formiga, 117 
17820 Banyoles 
Tel. i Fax 972 57 15 28 
b7000329@xtec.cat 

15 
 

 

 

3.4 CICLE SUPERIOR 
 
 

ACTIVITAT LECTORA: 

BREU DESCRIPCIÓ 

 

SABER LLEGIR 

(COMPETÈNCIA LECTORA) 

 

L’aprenentatge de la lectura 

representa la capacitat de 

llegir, de comprendre i 

d’interpretar textos 

LLEGIR PER APRENDRE 

(COMPETÈNCIA 

INFORMACIONAL) 

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. 

Treball d’una lectura per 

trimestre: 

2 sessions a la setmana 

5è 

“La bruixa Pallufa” (1r 

trimestre)  

 “Mi vecino de abajo” (2n 

trimestre) 

“L’oreneta del Cullell”(3r 

trimestre) 

6è 

“Wonder” (2a part)”  

“Kim” o “La guerra de los 

chicles” (castellà) 

“El presoner del casal del 

diable” 

 

 

Cada trimestre es fa la lectura 

d’un llibre. 

 

La lectura es fa en veu alta 

treballant les preguntes 

literals, diferencial i crítiques i 

les diferents estratègies 

lectores: abans de la lectura, 

durant la lectura i després de 

la lectura. 

 

Coincidint amb les vacances 

trimestrals, els donem un petit 

dossier de treball referit al 

llibre amb l’objectiu de 

consolidar-ne la lectura i 

d’avaluar el grau de 

comprensió del que hem llegit. 

 

Sempre es parla de l’autor/a i 

s’intenta que en algun cas 

vingui a l’escola per 

intercanviar opinions. 

Cerca d’informació: acompanyar 

els alumnes i guiar-los quan han 

de buscar informació (activitats 

de webquests). 

Tractament de la informació: 

què fem amb la informació que 

han trobat. Estratègies de 5è. 

Comunicació de la informació: 

com l’expliquen, exposicions a 

l’aula. 

 

 

Lectura colꞏlectiva i individual 

dels tres llibres. 

Lectura individual i 

silenciosa  

1 sessions de 30’ 

  Lectura individual i silenciosa 

d’un llibre escollit pels alumnes. 
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Lectura a la biblioteca 

alternada amb un dia de 

lectura en anglès, 

quinzenal 

1 sessió de 30’ 

  Lectura individual i silenciosa de 

contes o revistes. 

6è Treball ortogràfic  

1 sessió de 30’ 

Amb l’objectiu de millorar 

l’escriptura i reduir el nombre 

de faltes d’ortografia, s’ha 

iniciat el projecte “D.Gabarró”.  

  

5è  Lectura del llibre 

“Wonder” 

Durant 30’ a la setmana el 

mestre llegirà aquesta lectura, 

serà a forma de modelatge per 

tal de treballar estratègies 

lectores. 

A 6è s’ha introduït la segona 

part de Wonder. 

  

5è Padrins de lectura Els alumnes de 5è ajuden als 

de 1r  en la lectura. Cada  nen 

de 1r  té un padrí.  Les tutores 

de 1r donen lectures adients 

per als alumnes. 

  

La vida en un llibre (6è) 

 

 

 

 

 Persones de diferents àmbits 

professionals vénen a llegir i 

compartir les seves 

experiències lectores. Les 

lectures tenen relació amb les 

seves professions. 

Notícia de la setmana Buscar una notícia, presentar-

la  a la classe i comentar-la 

tots junts. 

  

Àrees de llengua (català, 

castellà i anglès) 

 

Treball de les diferents 

tipologies textuals i mitjançant 

aquestes lectures, desprès 

s’aprofundeix en l’estudi de la 

llengua i els seus aspectes 

Treball de les diferents 

tipologies textuals i mitjançant 

aquestes lectures, desprès 

s’aprofundeix en l’estudi de la 

llengua i els seus aspectes més 
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més formals: lèxic, gramàtica, 

ortografia. 

Les activitats són de tot tipus: 

lectura, escolta, debats, 

exposicions orals, escriptura 

lliure o guiada, exercicis de 

repàs… 

 

formals: lèxic, gramàtica, 

ortografia. 

Les activitats són de tot tipus: 

lectura, escolta, debats, 

exposicions orals, escriptura 

lliure o guiada, exercicis de 

repàs… 

Àrea de medi natural i 

social 

Es llegeixen textos informatius 

en veu alta, en silenci, 

s’elaboren resums, mapes 

conceptuals, esquemes.... 

Es llegeixen textos informatius 

en veu alta, en silenci, 

s’elaboren resums, mapes 

conceptuals, esquemes.... 
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4. PROJECTES  

4.1 El cofre tafaner es duu a terme a P3 amb la colꞏlaboració de les famílies. 

Es tracta de donar un model oral i d’ajudar als infants a millorar la seva 

expressió oral proporcionant-los vocabulari, estructures i donant-los 

confiança.  

 

OBJECTIUS DEL 

PROJECTE 

DATA D’INICI PLANIFICACIÓ DE 

LES ACCIONS 

TASQUES DE LES 

TUTORES 

TASQUES DE 

L’ASSESSORA LIC 

AVALUACIÓ 

DEL PROJECTE 

Potenciar 

l’expressió oral. 

 

Crear contextos 

reals. 

 

Establir un 

triangle família-

escola de mares- 

P-3 

 

2n trimestre  

Fer la reunió amb els 

pares/mares 

explicant la proposta. 

 

Parlar amb la 

coordinadora de 

l’escola de mares. 

 

Fer la llista de pares 

que poden venir. 

 

Buscar un dia per fer 

el cofre tafaner. 

 

Preparar el material 

dins el cofre amb el 

vocabulari que es vol 

treballar. 

Fer la reunió amb els 

pares/mares 

explicant el projecte. 

 

Fer la llista de 

pares/mes. 

 

Coordinar amb les 

mares que assistiran 

de l’escola de mares. 

 

Assessora en 

l’elaboració de la 

taula d’observació 

per als pares/mares. 

 

Assistir a la reunió amb 

les tutores d’inici. 

 

Assessorar en el 

material que hi pot 

haver en el cofre. 

 

Avaluació 

contínua  

 

4.2 El sofà de lectura es tracta de donar als alumnes un model lector, i 

acompanyament en la lectura individual (C.I). Participen famílies, institut i 

àvies. 
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P5 

OBJECTIUS DEL 

PROJECTE 

DATA D’INICI PLANIFICACIÓ DE 

LES ACCIONS 

TASQUES DE LES 

TUTORES 

TASQUES DE 

L’ASSESSORA LIC 

AVALUACIÓ DEL 

PROJECTE 

Escoltar de manera 

activa contes llegits 

per part de familiars 

o alumnes de 1r 

d’ESO. 

 

Crear vincles 

afectius amb els  

llibres. 

 

Donar models 

lectors. 

 

Obrir l’escola a 

l’entorn. 

 

-Gaudir d’una 

estona irrepetible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitjans segon 

trimestre. 

Anar a buscar llibres a 

la biblioteca municipal 

per deixar al sofà de 

lectura. 

 

Contactar amb 

alumnes de primer 

d’ESO que hi vulguin 

participar. (deixar un o 

dos dies a la tarda per 

a ells/es). 

 

Fer la reunió amb les 

famílies per tal 

d’explicar el projecte i 

demanar participació. 

 

 

 

Elaborar una taula per 

tal de saber cada 

familiar o alumne quan 

ha de venir. 

 

Donar un paper a 

cada familiar. 

 

Tenir una taula amb 

els alumnes de P-5 

per tal que quan 

vinguin al sofà 

sàpiguen qui ha de 

llegir. 

 

Fer el seguiment del 

projecte. 

Convocar la reunió 

amb els 

pares/mares i 

convidar a la tutora 

de 1r d’ESO de 

l’institut pla de 

l’estany. 

 

Elaborar les taules 

d’assistència de les 

famílies al sofà de 

lectura. 

 

Fer el seguiment del 

projecte. 

 

Fer el seguiment del 

projecte. 

 

Contactar amb la 

biblioteca per tal de 

fer una selecció de 

llibres. 

 

Parlar amb l’institut, 

amb la tutora de 1r 

d’ESO  per explicar la 

proposta i el projecte 

i donar el paper per 

als pares  

d’autorització. 

 

Fer la taula dels 

alumnes d’ESO. 

 

 

Assistir a la reunió 

d’inici del projecte i 

explicar com cal fer la 

lectura amb els nens i 

nenes de P-5. 

 

Assistir al tancament 

del projecte P5. 

 

Contactar amb els 

avis i les àvies. 

 

Passar una 

enquesta 

d’avaluació a les 

famílies 

 

Passar una 

enquesta 

d’avaluació als 

nens/es de 1r 

d’ESO. 
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Fer una avaluació final 

i tancament del 

projecte amb un detall 

per a les persones 

participants. 

 

CICLE INICIAL 
OBJECTIUS DEL 

PROJECTE 

DATA D’INICI PLANIFICACIÓ DE 

LES ACCIONS 

TASQUES DE LES 

TUTORES I 

ESPECIALISTA 

D’ANGLÈS 

TASQUES DE 

L’ASSESSORA 

LIC 

AVALUACIÓ DEL 

PROJECTE 

Millorar la lectura 

en veu alta en un 

espai íntim i 

acollidor. 

 

Crear vincles 

afectius al voltant 

dels llibres. 

 

Obrir l’escola a 

l’entorn. 

 

Gaudir d’una 

estona irrepetible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer trimestre 

(octubre-novembre) 

S’inclou a la reunió 

de pares/mares 

d’inici de curs un 

punt a l’ordre del 

dia per tal d’explicar 

el projecte i 

demanar 

participació. 

 

El mateix dia de la 

reunió de 

pares/mares es 

passa un llistat per 

apuntar la 

disponibilitat de les 

famílies. 

 

S’elabora un 

calendari amb la 

disponibilitat de 

cada familiar o 

alumne amb el dia i 

hora que vindran. 

 

Es prepara una 

llista de cada grup 

Elaborar les taules 

d’assistència de les 

famílies al sofà de 

lectura. 

 

Fer el seguiment 

del projecte. 

 

Fer el seguiment 

del projecte. 

 

 

Coordinar alumnes 

de 1r ESO perquè 

vinguin a llegir i 

passar 

l’autorització, quan 

s’escau. (no 

sempre venen 

alumnes d’ESO, 

depèn de la 

disponibilitat de les 

famílies) . 

 

Passar una 

enquesta de 

valoració a les 

famílies  
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per tal que els 

adults que 

participen al sofà 

anotin amb qui han 

llegit i es pugui 

controlar quins 

alumnes no ho han 

fet encara, o les 

vegades que hi han 

participat. . 

 

Fer el seguiment 

del projecte. 

 

Fer una valoració 

final i tancament del 

projecte amb un 

detall per a les 

persones 

participants. 

 

 

4.3 Caixa de poemes: Projecte Inter cicle P-4 i 4t de Cicle Mitjà (començar 

a preparar els poemes de 4t el novembre i el mes de març fer l’activitat amb 

P4). A la valoració del curs  18-19, es va decidir canviar una mica el format 

de les sessions,  reduir el nombre de poemes i oferir altres activitats als 

alumnes de P4.  

Objectius dels alumnes de P-4 

- Fomentar l’expressió oral dels nens i nenes de  P4. 

- Augmentar el vocabulari treballant contes, poemes... preparats pels 

alumnes de 4t. 

- Millorar l’escolta activa dels nostres alumnes, ells/es hauran de respondre 

unes preguntes de comprensió que hauran preparat els alumnes de 4t. 

- Crear vincles afectius amb els alumnes de 4t. 
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Objectius d’aprenentatge de 4t: 
 

- Millorar la lectura en veu alta, la fluïdesa i l’entonació de diferents textos. 

- Treballar la comprensió lectora preparant preguntes per als alumnes de 

P-4: literals, inferencials i crítiques.  

- Augmentar la competència lectora dels nostres alumnes. 

- Crear vincles afectius amb els alumnes de P-4. 

 
OBJECTIUS DEL 

PROJECTE 

DATA D’INICI PLANIFICACIÓ DE 

LES ACCIONS 

TASQUES DE LES 

TUTORES 

TASQUES DE 

L’ASSESSORA LIC 

AVALUACIÓ DEL 

PROJECTE 

Millorar la fluïdesa 

lectora dels alumnes 

amb una activitat 

motivadora. 

 

Convertir-se en models 

lectors per als nens/es 

de p-4. 

saber elaborar 

preguntes directes, 

inferencials i reflexives. 

localitzar el vocabulari 

més important del 

poema i treballar-lo. 

Passar una estona 

agradable en un 

aprenentatge mutu. 

 

Apropar la poesia als 

nens/es mitjançant una 

activitat motivadora 

com són les caixes de 

poemes.  

Començar el 

mes d’octubre. 

(4t) 

Mes de novembre, 

desembre i gener 

treballem els poemes 

a partir del modelatge 

i ho fem potenciant la 

lectura en veu alta. 

 

Reunió tutores de 4t i 

p-4 per fer els 

aparellaments. 

 

Cada nen/a de p-4 

tindrà un nen/a de 4t. 

(els alumnes amb 

dificultats ajudaran, 

també assumiran un 

rol molt actiu, 

repartiment de 

papers). 

 

Planificació de 

l’elaboració d’una 

caixa de poemes per 

grups cooperatius 

(repartiment de 

tasques ) 

Modelatge dels 

poemes. i treball de 

les preguntes i el 

vocabulari. 

 

Aparellaments p-4 i 

4t (finals de gener) 

 

Formació dels 

grups per elaborar 

una caixa cada un. 

 

Planificació de les 

caixes de poemes. 

 

Paper als pares per 

participar en els 

tallers de caixes 

(inicis de febrer) 

 

Mitjans de febrer 

taller de les caixes 

de poemes amb els 

pares/ mares. 

 

Assessorament en el 

modelatge. 

 

Participació activa en 

tot el projecte. 

 

Acompanyament,  

recolzament i ajuda. 

 

Cal una avaluació 

final per part de les 

famílies, els 

nens/es de   P-4 i 

els alumnes de 4t. 
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Paper als pares/mes 

per poder venir a 

ajudar al taller de 

caixes de poemes. 

inici del projecte amb 

els nens/es de P-4. 

 

Festa final del 

projecte i avaluació. 

Finals de febrer inici 

de març comença 

el projecte amb els 

nens/es de   P-4. 

 

Inicis de juny festa 

de cloenda i 

intercanvi de detall. 

 

4.4 Padrins de lectura: Primer de Cicle inicial i 5è de Cicle Superior: 
(comença octubre-novembre fins el mes de maig). 
 
Objectius d’aprenentatge de cinquè: 

 
- Acompanyar en el procés lector dels alumnes de primer potenciant hàbits 

de presa de responsabilitat com a padrins de lectura. 

- Adquirir estratègies que els ajudin per a la vida: ser padrins suposa 

solucionar problemes als nostres alumnes i tenir responsabilitats. 

- Crear vincles amb els alumnes de primer. 

 

Objectius d’aprenentatge de primer: 
 

- Millorar la competència lectora dels nens i nenes de primer, amb la 

motivació de la companyia d’un company o companya de 5è. 

- Crear vincles amb els alumnes de cinquè. 

- Llegir una estona amb un “professor” molt especial. 

 

4.5 Llegir per aprendre Cicle mitjà: 3r de Cicle Mitjà  
(3r Trimestre)       
  
Objectius: 
- Adquirir estratègies lectores que millorin la comprensió dels nostres 

alumnes: fer inferències, buscar paraules clau... 
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- Treballar la lectura per aprendre, concretament per estudiar, per tal de 

fomentar una lectura més intensiva que faciliti la seva tasca a l’hora de 

preparar els exàmens. 

- Iniciar tallers de lectura on el professor es converteix en model i guia. 

 
OBJECTIUS DEL 

PROJECTE 

DATA D’INICI PLANIFICACIÓ DE 

LES ACCIONS 

TASQUES DE 

LES TUTORES 

TASQUES DE 

L’ASSESSORA 

LIC 

AVALUACIÓ 

DEL PROJECTE 

Ensenyar de manera 

explícita estratègies 

lectores que poden 

ajudar als nostres 

alumnes a llegir  per 

aprendre. 

Buscar paraules, clau, 

fer inferències, formular 

hipòtesis... 

 

 

 

 

 

2n trimestre. 

(una vegada a la 

setmana ) 

 

Cal el material 

complementari per poder 

fer les fitxes. 

 

Falten pautes per 

treballar l’últim conte. 

 

Revisió de les proves de 

comprensió lectora. 

Planificar un dia 

dins l’horari lectiu 

per tal de portar a 

terme aquest 

ensenyament. 

Fotocopiar el 

material. 

 

Fer 

l’ensenyament 

explícit de les 

estratègies. 

Seguiment del 

projecte i 

propostes de 

millora. 

 

Al final cal una 

avaluació de la 

tasca feta. 
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4.6 Taller de lectura Cicle superior: 5è de Cicle Superior  
 (2n Trimestre) 

 
OBJECTIUS DEL 

PROJECTE 

DATA D’INICI PLANIFICACIÓ DE 

LES ACCIONS 

TASQUES DE LES 

TUTORES 

TASQUES DE 

L’ASSESSORA 

LIC 

AVALUACIÓ 

DEL PROJECTE 

Treballar les estratègies 

lectores de manera 

explícita: 

 

Fer-se preguntes- 

formular hipòtesis i 

comprovar-les. 

 

Fer inferències. 

 

Fer connexions 

Visualitzar, 

reparar i supervisar la 

comprensió. 

 

Modelar les estratègies 

amb l’objectiu que ho 

puguin arribar a fer ells 

sols 

Mes de 

novembre 

Mes d’octubre 

s’expliciten quines 

estratègies es 

treballaran. 

 

Mes de novembre 

s’inicia el modelatge 

de cada una i es van 

anotant a la taula. 

 

Mes de febrer cada 

setmana llegeix un 

alumnes perquè s’ho 

prepara i treballa una 

estratègia (se li diu 

quina) 

Una vegada 

l’assessora LIC 

hagi fet les 

primeres sessions 

després el 

modelatge el farà la 

mestra. 

Formació de 

l’assessora de les 

estratègies per als 

alumnes i les 

tutores. 

 

Seguiment del 

projecte. 

 

Les primeres 

sessions les farà 

assessora LIC 

La taula servirà 

d’avaluació. 
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Els alumnes treballaran diferents estratègies lectores a partir d’uns tallers on el 

mestre farà el modelatge d’aquesta estratègia: Des del Departament el primer 

trimestre es farà una formació als mestres per tal que la puguin aplicar el segon i 

tercer trimestre. 

Objectius: 
- Millorar la competència lectora dels nostres alumnes. 

- Treballar estratègies lectores a partir del modelatge dels mestre. 

- Portar a terme uns tallers que ajudin a l’alumne i que millorin els seus 

resultats acadèmics. 

- Fomentar els tallers de lectura com una eina útil per a totes les àrees dels 

currículum. 

Es treballaran textos que fomentin valors i actituds i que s’inclouen dins el Pla 
d’Acció Tutorial (tutoria) 

 
4.7 La vida en un llibre Cicle superior: 6è de Cicle Superior (2n o 3r 
trimestre). Aquest projecte es fa els anys en que el Projecte “Banyoles ets 
tu” es fa a 5è. 
 
Objectius: 
- Adonar-se de les possibilitats lectores que tenen diferents tipus de text. 

- Treballar la lectura des de la seva vessant més funcional: la lectura per... 

- Escoltar diferents persones de diferents àmbits llegint i explicant com 

utilitzen la lectura en el seu dia a dia: metge (llegir radiografies), alcalde 

(llegir un document oficial), locutor de ràdio (llegir una notícia)... 

- Gaudir escoltant llegir diferents textos escrits amb diferents propòsits. 

- Adquirir responsabilitats a l’hora de treballar de manera cooperativa per 

tal de tirar endavant un projecte. 

- Ser capaç de preparar una presentació juntament amb un company/a de 

diferents lectures. 

- Reconèixer diferents textos. 

- Participar activament en el projecte. 
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OBJECTIUS DEL 

PROJECTE 

DATA D’INICI PLANIFICACIÓ DE 

LES ACCIONS 

TASQUES DE LES 

TUTORES 

TASQUES DE 

L’ASSESSORA LIC 

AVALUACIÓ 

DEL PROJECTE 

Adonar-se que en 

qualsevol ofici 

saber llegir és 

bàsic: la 

funcionalitat del 

seu ús. 

 

Tenir experiències 

lectores en 

diferents àmbits i 

professions. 

Proporcionar 

diferents models 

lectors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segon 

trimestre cada 

quinze dies dos 

persones. 

Explicar el projecte. 

 

Preparar la 

presentació de la 

persona i 

l’acomiadament,  

 

Lligar-ho amb un 

tipus de text que es 

treballa al llibre.  

 

Preparar alguna 

preguntar per fer. 

 

Planificar les dates 

de lectura de totes 

les persones. 

Explicació del 

projecte. 

 

Explicar bé els 

objectius a la reunió 

de pares/mares. 

 

Agrupar per parelles 

perquè busquin 

informació de cada 

persona i preparin la 

presentació amb 

temps. 

 

Lligar les lectures 

amb temes que 

s’estan treballant i 

veure si algun pare o 

familiar pot llegir 

Preparar l’obsequi 

per a tots els 

lectores/es. 

Els alumnes poden 

buscar noves 

propostes de 

persones que els 

interessin. 

Avaluació  final 

amb les tutores i 

també passar una 

avaluació als 

alumnes. 

 

5. ACORDS PRESOS EN EL PLA LECTOR  

 

5. 1 Mitja hora de lectura diària 

Durant l’estona de lectura diària, es destinaran entre 5 i 10 minuts al modelatge 

lector per part del/de la mestre/a. Aquest modelatge consistirà en la lectura en veu 

alta per part del docent,  de textos de diferents tipologies. D’aquesta manera els 

alumnes tindran l’oportunitat de sentir llegir amb fluïdesa, per tant, amb una bona 

precisió, amb una velocitat adequada i amb tots els aspectes referents de la 

prosòdia, aspectes molt importants per una bona comprensió lectora. 
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Hi haurà també uns 15 o 20 minuts de lectura autònoma i/o individual per part dels 

alumnes i del mestre, observant que tots els alumnes llegeixen i segueixen la 

lectura. 

En aquest espai de temps també es pot treballar la lectura colꞏlectiva. 

I finalment es destinarà una estona d’uns 5 minuts per parlar de la lectura:  

presentacions, recomanacions i opinions dels llibres.  

Aquest últim punt es farà un cop per setmana. 

També es portaran a terme els clubs de lectura, debats i converses literàries, 

sempre en funció de la lectura que s’ estigui treballant. 

 

En el curs 2015-16 s’introdueix la lectura en anglès una sessió mensual de mitja 

hora, de 3r a 6è i en el curs 17-18 es fa la lectura en anglès quinzenalment de 2n a 

6è de Primària. 

 

CURS 

 

 

1r 

 

2n 

 

3r 

 

4t 

 

5è 

 

6è 

Lectura 

biblioteca escola 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Lectura individual 

silenciosa 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Lectura colꞏlectiva en 

veu alta 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

Mestre/a com a 

model lector 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Lectura més SEP 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

  

Lectura en anglès 

quinzenalment 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Tutorització de lectura 

 

X 

    

X 
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Cicle Inicial:  

1r i 2n:  Fan lectura individual amb llibres de la biblioteca d’aula, de la biblioteca 

d’escola.       

Una o dues sessions de mitja hora setmanal tenen el suport d’un mestre més (SEP) 

per ajudar als alumnes amb més dificultats 

 Fan  una sessió setmanal a la biblioteca d’escola. 

A 1r tenen una sessió de mitja hora amb els alumnes de 5è que els fan de padrins 

de lectura. 

 

Cicle Mitjà: 

3r:  

Un dia lectura individual biblioteca d’aula o llibres  portats de casa. Un dia la 

mestra llegeix i fan exercicis de comprensió oral.  

Un dia lectura  a la biblioteca d’escola/lectura en anglès. 

Dos dies de lectura colꞏlectiva: 

- Primer trimestre:“ Se vende mamá” 

- Segon trimestre: Aquest és un secret que només sé jo. 

- Tercer trimestre: “Alifak”. 

 4t:  

Un dia lectura col.lectiva del llibre de castellà “ Se vende mejor amigo” 1r trimestre 

i  de català “ Els gegants no tanquen els ulls” 2n trimestre. 

Un dia lectura de llibres de la biblioteca. 

Un dia quinzenalment lectura de llibres en anglès.  

Lectura d’Alifak, o comprensions lectores dels llibres de text de català i castellà. 

Un dia lectura individual de llibres de la biblioteca d’aula o propis. 

Un dia lectura comprensiva, llegir per aprendre de textos preparats per la mestra. 
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Cicle Superior: 

5è:   

Dos dies: lectura colꞏlectiva en veu alta d’un text narratiu. Cada alumne llegeix un 

fragment. 

Un dia: lectura de revistes, diaris,… a la biblioteca de l’escola. 

Un dia:  lectura lliure, individual i silenciosa. 

Una sessió a la setmana fan l’activitat de padrins de lectura amb els alumnes de 1r. 

Aquesta activitat es comença a l’octubre i consisteix en que cada alumne de 1r té 

un padrí de 5è que l’ajuda a llegir. Hi ha diferents lectures de nivells més alts i més 

baixos i, segons l’habilitat lectora dels alumnes de 1r, fan activitats de començar a 

descodificar lletres, llegir paraules i textos. 

Dos dies al mes es fa lectura en anglès. 

 

6è:   

Un dia de lectura individual de llibres que escullen lliurament.  

Un dia van a la biblioteca de l’escola i fan lectura lliure de revistes, diaris i diferents 

tipus de llibres. 

Dos dies fan lectura colꞏlectiva en veu alta o modelatge de la mestra. 

Un dia fan el Projecte Daniel Gabarró de lectura de paraules per aprendre 

l’escriptura. 

Dos dies al mes fan lectura en anglès.  
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5.2 Estratègies lectores a Cicle Mitjà i Cicle Superior. 

Es fan tallers de lectura per introduir de manera explícita cadascuna de les 

estratègies lectores. El mestre  fa el modelatge i llavors els alumnes ja ho fan sols. 

Una vegada els alumnes ja coneixen les estratègies, llavors es treballen 

implícitament en qualsevol lectura de qualsevol àrea. 

Temporalització:  

● D’octubre a abril introduir les estratègies de cada curs i consolidar-les 

durant els mesos de maig i juny. 

● Dedicar una sessió setmanal d’una hora per la introducció de les 

estratègies. 

Es començarà el treball de les estratègies lectores a 3r de Primària. A cada curs es 

treballaran les estratègies dels cursos anteriors i se n’introduiran de noves. 

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

3r de primària:   Hipòtesis 

Fer inferències. 

Fer-se preguntes. 

4t de primària:    Fer Connexions. 

Visualitzar 

Supervisar i reparar la comprensió. 

 

5è de primària:   Reorganitzar la informació i integrar-la  

Recapitulació 

 

6è de primària: Es treballen totes les estratègies abans esmentades. 
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5.3 Referents d’aula i d’alumne per a cada estratègia 

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 treballen a cada curs. 

1. Hipòtesis: “Prediem el que passarà”. 

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 scc la informació principal del text”. 
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6. BIBLIOTECA 

● Biblioteca d’aula 

Des de P3 fins a 6è dins l’aula hi ha un espai on hi tenim el racó de la Biblioteca. A 

nivell general els llibres d’aquest racó s’adquireixen amb dotació econòmica de 

Cicle. En alguns casos hi ha ampliació dels llibres amb aportacions de llibres 

personals dels alumnes, de la biblioteca del centre, o de biblioteques externes.  

 

● Biblioteca d’escola 

La nostra biblioteca supera els 4.000 llibres, revistes, còmics, diccionaris... ordenats 

per temàtiques i per Cicles des de P3 fins a 6è. L’espai està dividit en dues zones: 

una de més confortable amb suro al terra,  pufs i sofàs per fer així possible un 

ambient acollidor i afavoridor de la lectura, i l’altra, amb taules i cadires per a uns 20 

alumnes per poder realitzar tasques de lectura i de consulta de llibres. 

També disposa de quatre ordinadors amb connexió a Internet per a ús dels usuaris 

i un d’aquests ordinadors està connectat amb un projector. 

Per tal d’afavorir el clima de treball amb silenci hi ha un semàfor que indica el nivell 

de so i alerta quan hi ha massa soroll.  

Tots els cursos tenen destinada una sessió setmanal o quinzenal per anar a la 

Biblioteca dins l’horari lectiu. En aquesta sessió setmanal els alumnes de Primària  

també la poden  utilitzar per realitzar el préstec dels llibres, quinzenalment. Fora de 

l’horari lectiu, al migdia, l’alumnat usuari de menjador pot disposar d’aquest espai 

per lectura i fer deures. A la tarda en horari no lectiu, la Biblioteca està oberta a les 

famílies per fer préstec de llibres als alumnes d’educació infantil. Cada alumne 

disposa d’un punt de llibre, d’un color diferent per cada curs, que se’ls dona a principi 

de curs per fer el préstec. 

Per motivar la lectura, des dels primers cursos hi ha una mascota (en ‘Booky’) que 

puntualment recomana llibres i proposa activitats.  

Un dia a la setmana hi ha l’activitat del ‘Bibliopati”,  un dia pels alumnes de Primària 

i un altre dia pels d’Infantil. El Bibliopati de Primària s’organitza de manera que els 

alumnes poden fer lectura, deures, estudiar, buscar informació a la biblioteca o a 
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internet. A Infantil el Bibliopati està dirigit per la mestra responsable i consisteix en 

lectura o explicació de contes, supervisió de la lectura individual, de parelles... 

La Biblioteca compta amb una dotació econòmica en el pressupost anual del centre.  

 

● Biblioteques municipals 

A prop de la nostra escola hi ha dues Biblioteques municipals: la de Banyoles i la de 

Porqueres. Al llarg del curs escolar es fan diverses visites a les dues Biblioteques 

on se’ls explica el funcionament, normes, organització i la utilització del carnet, de 

manera adequada a cada edat. La nostra escola participa en les activitats de 

dinamització que proposa la Biblioteca de Banyoles a través de la seva mascota 

abans, durant i després de la visita. La Biblioteca de Banyoles, juntament amb altres 

entitats, organitza activitats de lectura (clubs de lectura, lectura en veu alta a la plaça 

per St. Jordi...) en les quals també hi participem. 

Les dues Biblioteques ens ofereixen servei de préstec de llibres i material a l’escola. 
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1. HIPÒTESI:  

 

 

“Prediem el que passarà” 
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2. INFERÈNCIES: 

 

“Trobem pistes al text” 
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3. FER-SE PREGUNTES: 

 

 

“Volem saber més: què, com, per què,...”. 
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4. CONNEXIONS 

 

“Connectem informacions per entendre-ho millor” 
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5.VISUALITZAR: 

 

“Imaginem el que llegim” 
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6. SUPERVISAR I REPARAR LA COMPRENSIÓ:  

 

“Estic comprenent?- Què puc fer per 

comprendre?” 
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7. REORGANITZAR LA INFORMACIÓ I INTEGRAR-LA: 

 

“Fem un esquema: relacionem i ordenem les idees 

d’un text” 
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8.  RESUMIR: 

 

“Identifiquem i ordenem la informació principal del 

text” 


