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EL DOCUMENT ÍNTEGRE ESTÀ A DISPOSICIÓ DE LES FAMÍLIES DEL CENTRE. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. JUSTIFICACIÓ 
 
Aquest document constitueix el marc teòric comú que l’equip docent de l’Escola Salvador Lluch 
prenem com a referent per desenvolupar el treball de lectura al nostre centre educatiu, així com 
les actuacions, aspectes metodològics i organitzatius que portem a terme per fer operatius 
aquests referents. 
 
La seva finalitat s’inscriu a l’objectiu genèric de centre que fa referència a l’assoliment de l’èxit 
educatiu de l’alumnat, concretament pel que fa a obtenir una bona competència lectora. 
 
Els objectius específics que té aquest document dintre del marc de la nostra gestió educativa 
com a equip són els següents: 
 

1. Conèixer els processos cognitius que comporta l’aprenentatge de la lectura. 
2. Intentar ajustar el rol de les/els mestres a un procés lector que afavoreixi un assoliment 

competencial de l’habilitat lectora per part de l’alumnat. 
3. Donar coherència vertical i horitzontal al treball sistemàtic de lectura que es fa a 

l’escola. 
4. Fer un recull de les activitats significatives que es realitzen de manera sistemàtica al 

centre entorn la lectura. 
5. Dotar-nos d’elements que ens facilitin el seguiment dels acords sobre pràctiques 

relacionades amb la lectura, i la seva actualització anual, així com a possibles 
reorientacions si fossin necessàries. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canvi de rol docent: 

 

“Necessito saber què saps.  

He de comprendre com aprens.  

T’ajudaré a desenvolupar el 

coneixement.  

T’explicaré el que sé i et mostraré 

com aprenc.  

Dialogaré amb tu per millorar la 

comprensió.” 
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2.1 Requisits per formar bons lectors i lectores 
 
Per aconseguir que l’alumnat acabi esdevenint lector competent i estratègic, com  a equip 
docent hem de garantir: 
 

- Experiències variades, freqüents i positives entorn la lectura. 
- Bons models lectors.  
- Propostes d’activitats de lectura que fomentin una posició activa de l’alumnat 

davant la pràctica lectora (alumnes responsables i conscients del seu propi 
procés d’aprenentatge). 

- Eines d’acompanyament (bastides de suport, organitzadors gràfics, referents 
d’aula, rúbriques,...) adients a cada moment evolutiu dels alumnes i a cada 
pràctica. 

- Responsabilitat compartida per tot l’equip docent en l’aprenentatge de la lectura. 
- La presència de materials de lectura diversos i adequats perquè tot l’alumnat 

trobi el seu espai d’interès per la lectura (amb un paper central en aquest requisit 
de les biblioteques d’aula i centre). 

 
També cal tenir molt present la importància de compartir significats entorn la lectura amb les 
famílies, perquè d’aquesta manera sumem esforços en la mateixa direcció amb ells i elles. 
Tenint  
present aquesta potencialitat educadora, garantirem que totes les famílies rebin de manera 
sistemàtica informació sobre la importància d’acostar els infants al món escrit de manera 
positiva, proporcionant bons models lectors, compartint moments agradables de lectura 
compartida. Els oferirem en aquesta tasca el nostre acompanyament des de les tutories 
corresponents.  
 
Per últim, relacionat amb la propostes d’activitats de lectura que ajudin els alumnes a 
desenvolupar la capacitat d’autoregular el propi procés d’aprenentatge, comportarà preveure 
els següents elements per part de l’equip de mestres en les seves seqüències didàctiques: 
 

2.2 Fluïdesa lectora 

Entenem la fluïdesa lectora com un pont cap a la comprensió i considerem que té tres 
components: velocitat, precisió i prosòdia, cal tenir-los tots presents (sovint es valora de 
manera errònia la velocitat com a component únic de la fluïdesa, arribant inclús a confondre els 
dos conceptes).  
 
Precisió: Requereix el domini de la consciència fonològica i la relació so-grafia. 
Velocitat: Requereix el reconeixement automàtic de lletres, síl·labes i paraules.  
Prosòdia: Requereix expressió, fraseig i ritme apropiat, és l’habilitat per fer que la lectura oral 
soni com a llenguatge parlat.  
sistemàtic per la seva pràctica, atès que una bona fluïdesa lectora s’aconsegueix només a 
través de la pràctica sistemàtica. 
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2.3 Nivells de comprensió lectora 

Segons consta en diverses orientacions per a la millora de la comprensió lectora, publicades 
pel Departament d’Ensenyament que compartim com a referents de la pràctica, es poden 
distingir tres tipus de comprensió: la literal, la interpretativa o inferencial i la reflexiva o 
avaluativa. Les dues darreres van més enllà de la informació continguda en el text, 
requereixen els coneixements previs de la persona que llegeix.  
Segons l’actuació que fa el lector/a, pot extreure la informació directament del text, o bé pot 
deduir-la, o finalment, pot prendre un punt de vista més personal i crític.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 El procés lector  
Aquest concepte pot donar peu a moltes interpretacions, però ens centrarem en ell com “la 

capacitat que tenen els éssers humans d´ interpretar documents escrits” (D. Cassany). 

 
 
 
 
 
 

ABANS DESPRÉS 

DURANT 

COMPRENSIÓ LECTORA 

LITERAL O OBT. 
D’INFORMACIÓ 

INTERPETATIVA O 
INFERENCIAL 

REFLEXIVA O 
AVALUATIVA 
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El nostre concepte de lectura no comença en el moment que el lector s’enfronta a la 
descodificació del text, sinó que hi ha unes activitats prèvies i unes altres de posteriors que 
també formen part imprescindible del procés lector. 

 
 

3.4 Etapa d’educació primària 

 3.4.2 Els 30’ de lectura diària 

L’OBJECTIU PRINCIPAL DE L’ESCOLA ÉS LA CONSTRUCCIÓ DE L’HÀBIT LECTOR 

DE L’ALUMNAT, QUE TÉ COM A BASE EL GUST PER LA LECTURA, DEDICAR 30’ 

AL DIA A AQUESTA TASCA ÉS L’INSTRUMENT MÉS POTENT DEL QUAL 

DISPOSEM AL CENTRE PER A FER-HO. 

 

Els nostres principis compartits en el treball d’aquest espai són els següents: 

 No es pot transmetre gust per la lectura si no agrada llegir (cal demostrar-ho davant 

l’alumnat, essent un exemple per a ells).  

 La lectura no ha de ser una activitat competitiva.  

 Hem de reservar un espai per a parlar del que llegim, al final de cada sessió. 

 

   3.4.2.1 Objectius i distribució horària 
Seguint les orientacions del Departament d’Ensenyament en el plantejament d’aquest temps de 

lectura, ens plantegen els següents objectius: 

OBJECTIU GENERAL:  

 Millorar  l’hàbit lector de l’alumnat  

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 Promoure el gust per llegir. 

 Ajudar en el progrés de les habilitats de lectura. 

 Millorar la capacitat de concentració en la construcció del sentit del text. 

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA:  

L’alumnat d’educació primària, complint la legislació vigent,  realitza sistemàticament 30’ minuts 

de lectura diaris, distribuïts com consta a continuació: 

 

La nostra distribució és orientativa, pel que fa a la varietat d’activitats que cal tenir presents a la 

programació dels 30’, però flexible en funció dels horaris de cada curs, i la conveniència de 

dedicar més temps a una estratègia que una altra, en funció de l’avaluació inicial o posteriors. 

El que és irrenunciable és dedicar coma a mínim 30’ a aquesta tipologia de treball de lectura. 
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4. DIFUSIÓ I SEGUIMENT DEL PLA DE  LECTURA 

4.1 Difusió 

 
A l’inici de cada curs escolar, durant el mes de setembre, des de l’equip directiu es 
garantirà  i programarà una reunió, com a mínim, en cada grup per posar en comú, revisar 
i establir les pautes que permetin programar les activitats de lectura del curs seguint els 
acords que s’estableixen en aquest document. 

4.2 Seguiment 

 
Al finalitzar el curs escolar, durant el mes de juny, cada tutor/-a ha de recollir les 
actuacions dutes a terme al voltant del treball de  lectura, amb el seu grup. Per a fer-ho,  
s’hauran d’omplir les graelles de seguiment de cada grup que es faran arribar a les 
coordinacions de cicle, perquè en puguin fer el seguiment i serveixin com a base per a 
actualitzar el document si es veu necessari, o reconduir la situació si no s’han portat a 
terme les activitats acordades. 
La graella de seguiment ens permet anar corregint i millorant tant el procés com els 
resultats de manera sistemàtica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


