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1. Introducció general: per què i per a què un pla de foment de la lectura al centre.  

D’un temps ençà, als mitjans de comunicació es parla molt de les mancances detectades en la 

comprensió lectora i en els hàbits lectors dels alumnes de primària i secundària. Aquestes 

afirmacions es basen, sobretot, en els resultats de proves d’avaluació externa - com ara les proves 

PISA - i es veuen ratificades en el dia a dia a l’aula. Molts alumnes afirmen llegir només els llibres 

de lectura prescriptiva, i sovint es queixen tant del nombre com de la temàtica dels mateixos. La 

realitat és que, en general, no gaudeixen amb la lectura. Aquesta situació repercuteix en 

l’assoliment de coneixements ja que, com a docents, considerem que la comprensió lectora és la 

base de qualsevol aprenentatge i, per tant, necessària i imprescindible. 

Al document elaborat pel Departament d’Ensenyament, “La lectura en un centre educatiu”, es 

confirma la importància estratègica de disposar d’entorns d’aprenentatge com la biblioteca escolar 

i d’aula, ja que aquestes es consideren un factor clau en el procés d’accés i consolidació de l’hàbit 

lector. Això es veu secundat pels resultats de l’avaluació PISA, on els alumnes provinents de 

centres amb biblioteques escolars obtenen millors resultats. Al nostre país queda molt per fer al 

respecte, perquè segons l’estudi realitzat per Marchesi i Miret (2005)1 les biblioteques escolars de 

l’estat espanyol ocupen en gairebé tots els aspectes (existència, fons, accés a la xarxa, 

pressupost, personal, ús, etc.) els darrers llocs dels països europeus. La manca d’ús de la 

biblioteca és molt elevada, sobretot a l’etapa de secundària, on només el 25% dels professors i el 

50% de l’alumnat la utilitza. 

Per aquest motiu, el Departament d’Ensenyament inicia el projecte Puntedu i també decideix 

impulsar plans de promoció de la lectura amb l’objectiu d’incrementar els hàbits lectors i la 

capacitat de comprensió de textos. Aquest també és un dels motius més importants pels que el 

nostre institut va decidir engegar el curs 2017-18 el nostre projecte de pla lector. 

                                                

1 Marchesi, A. i Miret, I. (2005). Las bibliotecas escolares en España: Análisis y recomendaciones. IDEA 
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Com comenten Alcoverro C., Regojo J.L i Sanz, M.P. al seu article “Ajudem a crear l’hàbit lector i 

el gust per la lectura a secundària”2, crear l’hàbit lector és un procés llarg que implica no només el 

centre educatiu, sinó també la família i tota la societat. Una societat que, en general, no és lectora, 

sobretot durant l’adolescència, quan s’acostuma a produir una davallada fins i tot per part d’aquells 

que eren lectors de petits. Camps, A. i Solé, I. també asseguren al seu article “Llegir i aprendre a 

llegir”3 que la responsabilitat de la manca de lectura i de competència dels nostres joves no només 

recau en el professorat, sinó que hi ha molts altres factors socials que cal tenir en compte. 

L’escola és cosa de tots i per tant cal involucrar en la mesura possible a tothom. Les autores 

també afirmen que a l’hora de fer-ho s’ha de tenir en compte que llegir no és només saber de 

lletra, sinó que també implica ser capaç de llegir textos de diferents tipologies i amb funcions 

diferents, i saber adequar les estratègies lectores a diferents situacions; l’alfabetització funcional 

exigeix capacitat reflexiva i crítica. Així doncs, potser no hi ha prou amb una lectura silenciosa de 

llibres escollits lliurement, però és un bon punt de partida, ja que com afirma Teresa Colomer4 al 

seu llibre Introducción a la literatura infantil y juvenil actual, la lectura de forma autònoma i 

silenciosa de llibres triats lliurement és necessària i molt productiva. 

A l’institut Esteve Albert sabem que la lectura és un eix vertebrador de  l’aprenentatge, i que una 

correcta comprensió lectora aproparà el nostre alumnat a l’assoliment de l’èxit escolar. Som 

conscients de la necessitat de treballar la lectura des de totes les matèries i, per afavorir millors 

resultats en aquest àmbit, tota la comunitat educativa ha de ser capaç de coordinar-se. El que es 

pretén amb aquest pla lector és augmentar la competència comunicativa i lingüística, així com el 

desenvolupament de l'hàbit lector.  

Per aquest motiu és bàsic disposar d’un document, el PLEC, que reculli els nostres objectius, les 

activitats proposades i l’avaluació del grau d’assoliment d’aquests objectius. 

                                                

2 Alcoverro C., Regojo J.L i Sanz, M.P. (2007). Ajudem a crear l’hàbit lector i el gust per la lectura a secundària. 
Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 41, 99-112.  

 
3 Camps, A. i Solé, I. (2007). Introducció: Llegir i aprendre a llegir. Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 41, 
5-14 

 
4 Colomer, T. (2010). Introducción a la literatura infantil y juvenil actual. Síntesis. 
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L’elaboració i la implementació d’un PLEC ens permetrà sistematitzar el nostre projecte i facilitar 

que els alumnes assoleixin la capacitat de llegir, comprendre, interpretar textos, utilitzar la lectura 

com a eina d’accés al coneixement i fomentar l’hàbit lector i el gaudi per llegir. 

 

1.1. Presentació del centre 

L’Institut Esteve Albert de Sant Vicenç de Montalt és un centre públic que pertany a la xarxa 

d’equipaments escolars del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Va ser 

creat el 2008 i està situat al bell mig del terme municipal, al costat de l’Escola Sot del Camp, en 

una zona residencial. Segons l’IDESCAT, Sant Vicenç de Montalt és una població de 6.272 

habitants (dades del 2017). Aproximadament el 68% de l’alumnat hi resideix; el 23,5% prové de 

Caldes d’Estrac; i el 8,5% d’altres poblacions properes com Arenys de Mar, Arenys de Munt, 

Llavaneres i Mataró (dades del curs 2018-19). 

El nivell socioeconòmic de les famílies és principalment mitjà (50%), tot i que cal tenir en compte la 

presència d’un 40% de famílies amb rendes altes, o molt altes, i un 10% de famílies amb rendes 

baixes. Un 90% de l’alumnat és de nacionalitat espanyola, i la resta provenen principalment 

d’Amèrica llatina, la Unió Europea, Àsia i Àfrica. La meitat dels familiars aproximadament tenen 

estudis universitaris i només un 9,3 posseeix tan sols estudis d’EGB. Pel que fa a l’ocupació dels 

pares dels alumnes, els grups més nombrosos estarien formats per treballadors de serveis per 

compte d’altri (51%) i els autònoms i professionals liberals, que representen el 40%. Finalment, la 

llengua familiar més comuna és el català (45,1%), seguida del castellà (25,31%). 

El centre consta de tres línies de primer d’ESO, quatre de segon, tercer i quart, dues de primer i 

una de segon de batxillerat. El nombre total d’alumnes actual és aproximadament de 501 

estudiants i el professorat consta de 49 membres, una integradora social i tres membres del PAS. 

Es treballa per educar l’alumnat en els valors descrits en el Projecte Educatiu de Centre: 

1. L’Institut de Sant Vicenç de Montalt és un centre educatiu públic amb una vocació clara de ser 

socialment útil a l’entorn on es troba situat. 
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2. L’Institut és una institució oberta a l’entorn i vinculada a ell. Existeix una preocupació constant 

per esdevenir un punt de referència a la vida educativa i cultural de la vila. 

3. L’ Institut és una institució regida pels principis de la democràcia i la participació, integrada per 

persones dels diferents estaments de la comunitat educativa. Per això, el centre fomenta la 

participació, valora la pluralitat i educa d’acord a principis democràtics. 

4. L’ institut aposta per una educació integral dels alumnes del centre. 

5. Entenem la diversitat com a la natural diferència entre les persones (capacitats, actituds, 

llengua, entorn social, cultural i econòmic), que aporta riquesa als grups humans i assumim, com a 

centre, la diversitat d’alumnes com una responsabilitat de tothom, des d’una perspectiva 

integradora al màxim. 

6. El nostre centre és conscient de les necessitats reals de l’educació d’un món com el d’avui. En 

aquesta línia, aposta per prioritzar l’assoliment de les competències següents: adquirir esperit 

d’observació i de recerca, conèixer i saber utilitzar els diferents llenguatges (oral i escrit, 

matemàtic, plàstic, musical, corporal i el de les noves tecnologies de la informació), dominar al 

màxim la llengua escrita, raonar i progressar en l’adquisició del pensament abstracte, treballar en 

grup i progressar per ser autònoms i tenir un bon domini de la llengua anglesa. 

7. L’Institut aposta per l’ús complet i prioritari de la llengua catalana com a vehicle per a 

l’ensenyament i la comunicació. Alhora, defensa el respecte per totes les altres llengües i reconeix 

i potencia la utilitat actual de l’aprenentatge de diferents idiomes. 

8. Els nostres alumnes han de ser tractats individualment, des d’una mateixa consideració, des 

d’un mateix punt de partida i amb la garantia de gaudir, en la mesura del possible, d’una igualtat 

d’oportunitats. 

Altres valors que també es destaquen són la igualtat d’oportunitats, la pau, la delegació de 

funcions, el treball en equip, el treball per projectes, la cura per les persones, el diàleg, la 

coordinació i la coherència en l’acció global i també els espais informals de relació entre les 

persones. 
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La implicació dels pares en el centre es produeix a través de l’AFA i del Consell Escolar. L’AFA té 

un funcionament habitual per Junta. Els membres de la Junta i els representants de pares al 

Consell Escolar són els familiars que mantenen una relació habitual amb la junta directiva del 

centre. Aquesta relació es tradueix en reunions periòdiques o per la implicació d’aquests en la 

Comissió de convivència i la Junta econòmica. Una de les funcions més importants que es deriva 

de la implicació dels pares en el centre és la del suport al claustre i a la junta directiva en les 

relacions amb les institucions. 

 

 1.2 L’entorn del centre (biblioteca, ajuntament, entitats cíviques i socials, llibreries, 

editorials, etc.) 

L’Institut Esteve Albert està ubicat a Sant Vicenç de Montalt, però com ja hem comentat 

anteriorment també rep força alumnes de la població veïna Caldes d’Estrac. Ambdós municipis 

disposen d’una biblioteca pública que hem visitat per establir contacte i relació.  

La biblioteca Can Milans és un important equipament cultural de Caldes. Inaugurada l'1 de maig 

de 1993, està situada al centre històric de la vila, a la masia de Can Milans, al costat mateix de 

l'església parroquial. L'equipament té diversos espais amb més de 45 punts de lectura repartits 

entre la sala infantil, la sala d'estudi i l´espai d'Internet. També ofereix els següents serveis: 

préstec i consulta de documents (llibres, revistes, diaris, cd's, dvd's, etc), zona de petits lectors, 

racó de mares i pares, consulta d'Internet i ofimàtica, préstec a domicili i Wi-Fi. Per últim, la 

biblioteca oferta un conjunt d'activitats complementàries destinades al foment de la lectura i de la 

cultura local, i a la formació i informació de l'usuari. Destaquem el club de lectura, les 

conferències, les exposicions i els cursos de formació, entre d'altres. Forma part de la Xarxa de 

Biblioteques de la Diputació de Barcelona i disposa d'un fons de gairebé 24.806 volums (dades de 

l'any 2010), amb un important fons local. 

La Muntala, la Biblioteca de Sant Vicenç de Montalt, es va crear a principis dels anys noranta a la 

planta baixa de l'antic Ajuntament, avui casal de cultura, a la plaça del poble. L'Ajuntament la va 
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dotar d'un fons inicial i va fer-se càrrec del manteniment. La biblioteca també va rebre aportacions 

de fons dels veïns i, en pocs anys, el fons documental i el nombre de lectors van créixer tant que 

la biblioteca es va quedar petita. L'Ajuntament, doncs, va haver de buscar un nou espai per ubicar-

la, i va signar un conveni amb la Diputació de Barcelona per dotar el nou equipament amb tots els 

recursos d'una biblioteca moderna. El 30 de març del 2003 es va inaugurar la Biblioteca Municipal 

La Muntala, que forma part del Centre Cívic El Gorg. 

Cap de les dues poblacions disposa de llibreries o editorials. 

 

 

2. Anàlisi prèvia de la situació inicial 

Abans de la redacció del nostre PLEC, vam realitzar una anàlisi de la situació actual en què es 

trobava el foment de la lectura al nostre centre, amb l’objectiu de conèixer els nostres punts forts i 

febles en relació a la millora de la competència lectora, la competència informacional i el gust per 

llegir; també vam valorar l’estat de la biblioteca del centre i vam prendre consciència dels recursos 

externs de què disposàvem, així com de les necessitats que teníem pel que fa a la formació. 

Aquesta anàlisi prèvia ens va permetre planificar estratègies que ens permetessin millorar els 

nostres punts febles. 

 

2.1 Situació prèvia 

A continuació, farem un repàs de les decisions i actuacions realitzades al llarg del curs passat, 

quan es va posar en marxa el PLEC, per tal d’explicar la línia de treball i la situació del centre. 

 

2.1.1 Aspectes organitzatius 

Després de reunir-nos diverses vegades amb l’inspector de la zona i visitar un centre on ja es 

treballava el Pla Lector, el curs 2017-2018 es va crear una comissió de Pla Lector integrada per 
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professores i professors del centre, amb l’objectiu de fomentar l’hàbit lector i elaborar un Pla 

Lector. Tenint en compte que aquest curs va ser el primer any d’un nou equip directiu es tractava 

d’una aposta forta i ferma per fomentar els hàbits lectors i el gust per la lectura. 

Les actuacions que es van dur a terme són: 

 Introducció d’una nova franja horària diària de mitja hora (13:15-13:45h) destinada a llegir 

en qualsevol llengua. Tot l’alumnat del centre porta una lectura (novel·la, còmic, lectura 

prescriptiva, etc.) amb l’objectiu de gaudir-ne, en silenci i de manera individual, durant 

aquesta franja. 

L’objectiu és crear l’hàbit lector i el gust per la lectura, o consolidar-lo si ja existeix. Es 

permet llegir les lectures prescriptives, com a resposta a la demanda de les famílies i 

l’alumnat, els quals al·leguen una sobrecàrrega de deures i lectures.  

 Creació de la Comissió del Pla Lector formada per professors del centre i que vetllarà pel 

bon funcionament del projecte. Aquesta estava formada per: Núria Cot, Angèle Coupriaux, 

Albert Forcada, Albert Domínguez, Mònica Garcia, Fina Gutièrrez, Rafel Mollar i Núria 

Solà.  

 Dotació econòmica per part de la secretaria del centre per tal d’ampliar i actualitzar el fons 

bibliogràfic de l’Institut. 

 Provisió de les classes amb llibres de lectura a disposició de l’alumnat. 

 Activitats motivadores i de participació:  

 Arbre lector: s’escriuen fragments de llibres en un paper i s’enganxen sobre les 

branques de l’arbre lector (dibuixat a la paret amb palets de fusta). 

 Lletres 3D: l’alumnat forma paraules amb lletres 3D que es troben a l’entrada de 

l’institut amb l’objectiu de crear mots. 

 Intercanvi de llibres per Sant Jordi: l’alumnat té la possibilitat de portar un llibre 

de casa seva i intercanviar-lo per un altre. 
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 Bookcrossing: es crea un espai per alliberar llibres al centre. 

Durant aquest curs també vam proposar-nos dinamitzar la biblioteca del centre, ja que creiem que 

calia que esdevingués un espai clau d’utilitat per als nostres alumnes. Per aquest motiu, es va 

iniciar un procés que contempla tres etapes diferents. En primer lloc, eliminar tot aquell material 

que ha quedat obsolet o que no respon a les necessitats del nostre alumnat i/o del nostre centre 

en general. És important que la biblioteca tingui materials ben diversos. En segon lloc, s’ha fet un 

inventari de tot el material que tenim perquè això ens ha permès ser conscients del que realment 

disposem. La tercera i darrera etapa consistirà en fer un llistat dels materials que no disposem i 

que creiem fonamentals per afavorir l’assoliment dels objectius que cerquem, i adquirir-los per tal 

que la nostra biblioteca sigui un espai on els alumnes puguin trobar materials ben diversos que 

responguin a les necessitats que se’ls vagin presentant dia a dia. 

 

2.1.2 Formació 

Per al foment de la lectura, la coordinadora del pla lector i de la biblioteca del centre es va oferir 

voluntàriament a realitzar formació relacionada amb l’ILEC: 1) La biblioteca escolar: Concepte, 

dinamització i aplicació de gestió (ePèrgam) (formació de 60 hores per donar a conèixer el 

funcionament de l’aplicació ePèrgam per a la gestió de les biblioteques escolars); 2) Biblioteques 

escolars: una eina imprescindible a les aules (40 hores); 3) Animació a la lectura i al gust per llegir 

(40 hores).  

 

2.2 Conclusions 

En finalitzar el curs, la comissió va realitzar una valoració general del primer any d’implementació 

del Pla Lector. Les conclusions a les que vam arribar van ser, en general, positives, per la qual 

cosa vam plantejar-nos continuar amb la majoria de les activitats esmentades, descartar aquelles 

que no han oferit els resultats esperats (bookcrossing) i anar afegint-ne de noves i més 

motivadores. 



10 
 

3. Objectius generals del Pla Lector de Centre. 

Els objectius generals del PLEC són els següents: 

1. Fomentar l’hàbit lector i ajudar a descobrir i a valorar el plaer de la lectura. 

2. Afavorir la competència lectora des de totes les àrees del currículum. 

3. Contribuir al desenvolupament de la competència lingüística en l’alumnat. 

4. Comptar amb la biblioteca del centre com a element dinamitzador de la lectura i del préstec 

de llibres i com a espai d’informació i de documentació.  

5. Relacionar-se i coordinar-se amb els serveis que ofereix l’entorn proper: biblioteca pública, 

llibreries, centres cívics, etc. 

6. Promoure la formació del professorat per tal de millorar la qualitat de la seva intervenció i 

implicació en el desenvolupament del PLEC. 

7. Promoure l’autonomia i la competència de l’alumnat en l’accés, el tractament i l’ús de la 

informació.  

8. Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura. 
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4. Actuacions: 

Durant el curs 2018-2019 s’han realitzat les següents actuacions relacionades amb el Pla Lector:  

 

  4.1 Activitats inserides dins del currículum ordinari de l’alumnat i de l’aula: 

aprenentatge de la lectura i aprenentatge mitjançant la lectura.  

Departament de català: 

 Autor a les aules: des del departament de català, amb la col·laboració de diverses 

editorials, es convida a alguns autors que s’han treballat durant el curs en les 

lectures proposades:  

 1r d’ESO: Pilar Garriga, Un estiu a Borneu. 

 2n d’ESO: Dolors Garcia, Serena. 

 3r d’ESO: Marcel Fité, El cim dels espadats. 

S’intenta que vingui un autor per cada curs i realitzi un col·loqui sobre la seva obra i 

altres aspectes relacionats amb la seva feina. 

 

 Sortida al teatre Victòria: els alumnes de quart d’ESO enguany han assistit a la 

representació teatral de La plaça del Diamant. Durant aquest curs l’alumnat ha llegit 

una obra de la mateixa autora,  Aloma, i a primer de batxillerat, com a lectura 

prescriptiva, s’acostuma a treballar La plaça del Diamant. 

 

 Sortida al teatre: els alumnes de segon de batxillerat han assistit a la 

representació teatral de l’obra Mirall trencat, lectura prescriptiva d’aquest curs. 
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 Conte 1r ESO: amb col·laboració del departament de visual i plàstica els alumnes 

de primer van elaborar un conte literari. A llengua catalana es treballa la redacció i 

a VIP, la maquetació. Finalment, els contes s’exposen al vestíbul del centre amb 

l’objectiu de ser llegits per l’alumnat de tot el centre. 

 

 Lectures trimestrals: hi ha una lectura per trimestre i una altra a l’estiu. Les 

trimestrals les tria el department i s’intenta que, com a mínim, una d’elles sigui una 

novel·la clàssica. A l’estiu l’alumnat pot escollir un títol d’entre tres suggerències 

que proposa el departament. 

 

 Comprensions lectores de cada lectura i de cada unitat didàctica. 

 

Departament de castellà: 

 Sortides al teatre: els alumnes de 3r d’ESO han assistit a la representació teatral 

de l’obra: El  Lazarillo de Tormes, els de 4t d’ESO: El Quijote i els de 1r de 

batxillerat: Luces de bohemia. 

 Lectures trimestrals: hi ha una lectura per trimestre i una altra a l’estiu. Les 

trimestrals les tria el department.  

 Comprensions lectores de cada lectura i de cada unitat didàctica. 

 

Departament d’anglès: 

 Lectures trimestrals: hi ha una lectura per trimestre i una altra a l’estiu. Les tria el 

departament i s’intenta que siguin obres d’autors reconeguts de la llengua anglesa. 

Es tracta de contes, novel·les i obres de teatre.  
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 Comprensions lectores de cada lectura i de cada unitat didàctica: a cada unitat 

es treballa com a mínim un text i la seva comprensió lectora. A més a més, dos 

cops per trimestre treballem la comprensió lectora amb textos extrets dels exàmens 

oficials de la Universitat de Cambridge: KET, PET i FCE segons el curs i el nivell de 

l’alumne. 

 

 Book Review: a primer d’ESO l’alumnat ha redactat en anglès una recomanació 

del seu llibre favorit. 

 

4.2 Activitats específiques de foment de la lectura (pel gust de llegir)  

4.2.1 Recomanacions de llibres 

Com a primera activitat plantegem que els alumnes lectors triïn el seu llibre favorit i un adjectiu 

que el descrigui. Un cop recollides les diverses mostres que ens van portar els alumnes, van 

realitzar una fotocòpia de cada portada en mida DIN-A4 i vam adjuntar l’adjectiu que serviria per 

recomanar-lo. Finalment, es van penjar totes les portades a l’arbre situat a una zona de pas 

freqüent dels alumnes. 

 

4.2.2 Concurs de fotografia 

Per celebrar el Nadal vam decidir crear un arbre nadalenc, on els guarniments fossin imatges 

d’alumnes llegint algun dels seus llibres preferits. Es tractava d’un concurs on la fotografia era 

lliure, podia ser individual o en grup i es valorava la creativitat. Entre els participants es van atorgar 

dos premis, un per a l’ESO i l’altre per a batxillerat. L’objectiu era 

mostrar alguns bons referents lectors dins l’alumnat del centre.  
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4.2.3 Lletres al vestíbul 

Enguany, després de l’èxit que va tenir l’activitat anomenada “Lletres al vestíbul” hem volgut 

ampliar-la creant-ne de noves.  

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Taller d’enigmes a primer d’ESO 

Per tal de fomentar les relacions amb l’entorn del centre, ens hem posat en contacte amb les 

responsables de les biblioteques municipals de Caldes d’Estrac (Can Milans) i Sant Vicenç de 

Montalt (La Muntala). Una de les propostes que ens va oferir la biblioteca “La Muntala”, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament, va ser la realització d’un taller d’enigmes dirigit per l’escriptor Josep 

Maria Ibarra, que utilitza els enigmes com a fil conductor en els seus llibres. Es tracta d’un taller 

voluntari dirigit a l’alumnat de primer d’ESO. 
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4.3 Activitats commemoratives  

 Any Fabra: Per commemorar l’any Fabra, vam demanar a cada grup que pensés un parell 

de paraules que els representés. Els membres del Pla lector van escollir-ne una per classe. 

Es va buscar la definició al diccionari Fabra i es va penjar, a la porta d’entrada de cada 

aula, un cartell amb la paraula i la definició corresponent. 

 

 Intercanvi de llibres per celebrar la diada de Sant Jordi: del 25 al 29 de març vam 

animar els alumnes perquè portessin llibres per bescanviar amb nous lectors. De l’1 al 5 

d’abril l’alumnat va lliurar els llibres a coordinació pedagògica i van rebre un val per fer 

l’intercanvi del 8 al 12 d’abril.  

 

A la Comissió del Pla Lector també es va parlar de completar les biblioteques d’aula amb còmics i 

contes. Els primers perquè són un gènere força popular entre els alumnes i els segons per la seva 

brevetat. Es va passar aula per aula preguntant als nens lectors quins còmics solen llegir o els hi 

agradaria tenir a l’aula. Amb aquesta informació i la recopilada a la Comissió es va elaborar un 

llistat del qual es van adquirir uns quants còmics. Com ens vam adonar que alguns d’aquests van 

desaparèixer ràpidament de les aules es va decidir des de la Comissió no posar-hi els de major 
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valor econòmic. Aquests són a la biblioteca. Pel que fa als contes finalment no es va elaborar un 

llistat ni es van comprar, queda pendent per l’any vinent. 

Finalment, a les reunions d’inici de curs s’informa a les famílies sobre la importància de la lectura 

al nostre centre. És necessari que a nivell de centre fem propostes de millora per afavorir la 

potenciació i dinamització de la lectura i també aprofitar les entrevistes personals dels tutors amb 

les famílies per aconseguir millorar aquest aspecte. 

 

 

5. Recursos disponibles i necessaris per a aplicar el pla lector de centre:  

5.1. Biblioteca del centre  

La biblioteca del centre té quatre anys d’antiguitat, ja que anteriorment l’institut estava ubicat en 

aules prefabricades. A causa de la falta d’espai, no hi havia cap biblioteca ni departament, per la 

qual cosa l’únic material existent es trobava repartit sobretot a les prestatgeries de la sala de 

professorat. El fons era, doncs, escàs, i principalment estava compost per les lectures 

prescriptives i algun material extra de diferents departaments. En realitzar-se el canvi a les noves 

instal·lacions, van aparèixer moltes caixes amb llibres i enciclopèdies provinents de donacions de 

les biblioteques locals. En general, es tractava de material vell i/o descatalogat que en alguns 

casos, a causa de les condicions en les quals es trobava, va haver de ser esporgat directament. 

Algunes famílies i professors també van fer petites donacions; els departaments de llengües van 

facilitar algunes obres que no eren de lectura prescriptiva, i d’altres ens van fer arribar material 

que no utilitzaven. A poc a poc es van anar aconseguint més armaris i es va anar reorganitzant el 

fons.  

Així doncs, fa tres cursos ens trobàvem en la situació que José Mª González-Serna Sánchez 

comenta al seu article “Biblioteca escolar y Red de Redes”: amb uns materials mínims i 

majoritàriament bibliogràfics.  
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En l’actualitat, el fons està compost aproximadament per 637 obres literàries en català (la majoria 

són novel·les, però hi ha un petit nombre d’obres poètiques, teatrals i d’assaig); 298 en castellà 

(narrativa principalment) i 119 en anglès (la majoria adaptacions d’obres literàries). També hi ha 

diverses obres de referència: diccionaris monolingües de català i castellà, un diccionari de 

l’enciclopèdia de llengua catalana de catorze volums, tres diccionaris de sinònims de castellà, dos 

diccionaris bilingües de castellà-anglès i un de castellà-català, la gran enciclopèdia catalana i 

algunes enciclopèdies temàtiques: ciències naturals, història, art, etc. Finalment podem trobar 

unes poques revistes de ciències, els treballs de recerca dels alumnes de segon de batxillerat dels 

tres darrers anys, alguns llibres temàtics (sobretot d’art), i quinze DVDS diversos d’història o 

ciències naturals principalment.  

El fons va ser revisat al complet per comprovar el seu estat fa tres anys, es va estampar el segell 

del centre als llibres que no el tenien i es va escriure la data d’entrada. A partir d’aquí sempre que 

arriba material nou es registra incloent-lo a l’inventari i s’estampa un segell amb el nom del centre i 

la biblioteca. 

Durant el curs 2017-18 i aprofitant diferents avinenteses es van realitzar tres exposicions i un 

repte. Del 14 de setembre al 31 de desembre Caixafòrum acollia a Barcelona l’exposició “L’art 

Mecànic” sobre el desenvolupament creatiu d’Andy Warhol. Amb els materials recollits allà en 

català, castellà i anglès es va fer una petita exposició sobre l’autor. També arran de la mort el 22 

de febrer de 2018 de l’humorista gràfic Forges es va organitzar una petita exposició d’algunes de 

les seves obres relacionades amb la lectura. Per celebrar el dia mundial de la poesia (21 de març), 

a partir d’aquest i fins Sant Jordi cada setmana es va penjar una poesia al taulell d’anuncis del 

rebedor del centre. Es tractava del mateix text en diferents idiomes seleccionats sobretot segons 

la procedència dels nens del centre i les llengües que s’estudien (xinès, romanès, àrab, polonès, 

holandès, rus, francès, alemany, anglès, castellà, català, etc.). Finalment, també es van 

seleccionar nou fragments de novel·les en català, castellà i anglès i es van penjar primer al 

rebedor del centre i després a la biblioteca per animar els nens a llegir-les i esbrinar l’origen 

d’aquests. 
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El curs passat es van crear dos punts d’alliberament de llibres, un a la biblioteca pels alumnes i un 

altre pel professorat. Vam seleccionar diversos llibres per alliberar tant a un punt com a l’altre i ens 

vam registrar a la pàgina Bookcrossing (https://www.bookcrossing.com/) perquè quedés 

constància dels llibres i es pogués fer un seguiment d’aquests un cop lliures. Els llibres alliberats 

formaven part d’una donació. Es va informar els nens a través dels tutors de grup de l’alliberament 

i d’un sorteig que tindria lloc al final de curs entre tots aquells que haguessin alliberat llibres.                

Durant el curs passat i aquest, s’han rebut donacions de llibres per part d’algunes famílies,  la 

fundació J.V. Foix i l’editorial RGA. En començar el curs també es va efectuar una compra de 

llibres adequats a l’edat dels nostres alumnes per tal de dotar les biblioteques d’aula. Ens vam 

basar en el llistat elaborat a finals del curs anterior.  

S’ha realitzat un curs de formació de l’xtec “La biblioteca escolar: Concepte, dinamització i 

aplicació de gestió (ePèrgam)”, que dóna accés al centre a l’aplicació ePèrgam de gestió de les 

biblioteques escolars del Departament d’Ensenyament. Aquesta permet, entre altres accions, 

aprofitar els avantatges de la xarxa per fer la catalogació i préstec de llibres, així com la consulta 

en línia dels catàlegs d’altres biblioteques escolars. Cal que almenys una persona del centre hagi 

fet el curs per poder ser i romandre activada, per la qual cosa, seria interessant que l’any vinent 

algun membre de la Comissió de Pla Lector ho fes. D’altra banda, per registrar en el sistema tots 

els llibres de la biblioteca caldria temps i recursos humans. Ara mateix és més prioritari consolidar 

el projecte de Pla Lector i realitzar activitats d’animació a la lectura, però més endavant, per 

fomentar el préstec i consulta del fons de la biblioteca seria interessant iniciar aquesta tasca.  

En conclusió, aquest any la biblioteca ha cobrat molta més vida que l’any passat, per primer cop 

s’han adquirit prestatgeries i llibres nous pensant en l’alumnat i l’inici del Pla Lector ha promogut 

molt el seu ús com a font de recursos. Continua havent-hi mitjans escassos i carències que cal 

millorar, com per exemple l’escàs fons (molt inferior als deu volums per alumne que recomana 

IFLA/UNESCO al seu manifest de la biblioteca escolar), la falta de fons audiovisual i digital,  la 

retolació de les zones per facilitar que els alumnes trobin allò que busquen fàcilment, la no 



19 
 

existència d’almenys un expositor per novetats, etc., però en general la valoració és molt positiva 

respecte a l’any passat.  

 

5.2. Recursos humans: professorat i famílies 

Aquest curs la comissió de Pla Lector ha estat formada per sis membres: Albert 

Domínguez, Laura Fuset, Mònica Garcia, Fina Gutiérrez, Cristina Sintas i Núria Solà. Per la 

realització de moltes activitats, hem comptat amb l’ajuda inestimable dels tutors de grup, la 

coordinadora pedagògica (Núria Cot), la professora de visual i plàstica (Maria Beltran) i les 

conserges del centre (Marta Alabart i Laura Fernández). 

Considerem que el Pla Lector és un projecte de centre i que, com a tal, requereix de la implicació i 

bona voluntat de tot el professorat, el qual mitjançant l’exemple lector, de vegades pot transmetre 

molt més que amb paraules. La millora de la comprensió lectora és un benefici per tothom i, és per 

tot això, que considerem el Pla Lector com un projecte de tots i per a tots. 

Finalment, si fos possible, des de la Comissió creiem que seria molt positiu per l’any vinent animar 

l’AFA a implicar-se en algunes de les activitats dirigides a fomentar la lectura, elaborant algun 

projecte conjunt o ajudant en algun projecte del centre.  

 

 

6. Responsabilitats: a qui li correspon aplicar totes i cadascuna de les actuacions del pla de 

foment lector.  

Funcions del coordinador de Pla Lector i Biblioteca: 

 Elaborar el Pla de Foment Lector del centre amb la col·laboració de la Comissió de Pla 

Lector. 
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 Coordinar la implementació de diverses activitats complementàries per al 

desenvolupament de l’hàbit lector i el plaer per la lectura, projectades amb l’ajut de la 

Comissió de Pla Lector. 

 Vetllar pel manteniment i bon ús de la biblioteca i les biblioteques d’aula. 

 Organitzar l’espai, els recursos i el reglament d’ús i préstec. 

 Gestionar la biblioteca: actualitzar el fons de la biblioteca mitjançant l’adquisició de llibres i 

altres tipus de material. Organitzar, segellar i registrar les noves compres i donacions. 

Retirar fons documental obsolet i classificar els recursos. 

 Fer difusió dels serveis i activitats de la biblioteca. Informar el professorat de les decisions 

preses per la Comissió de Pla Lector. 

 Elaborar lots de llibres per confeccionar biblioteques d’aula, catalogar-les i portar-ne un 

registre trimestral amb l’ajut de la Comissió de Pla Lector. 

 Registrar les actes de les reunions de la comissió de Pla Lector. 

 Elaborar una memòria de final de curs amb l’avaluació de les activitats realitzades i 

suggeriments de millora per l’any vinent. 

 Establir contacte i mantenir relació amb les biblioteques de Sant Vicenç i Caldes d’Estrac. 

 

Funcions dels membres de la Comissió de Pla Lector: 

 Elaborar el Pla de Foment Lector del centre. 

 Organitzar i coordinar la implementació de diverses activitats complementàries per al 

desenvolupament de l’hàbit lector i el plaer per la lectura. 

 Realitzar un seguiment i manteniment de les biblioteques d’aula. 
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7. Avaluació, revisió i propostes de millora.  

En general, valorem positivament totes les activitats proposades aquest curs vinculades al Pla 

Lector. La participació ha augmentat respecte el curs passat, tot i que encara cal treballar més en 

aquest aspecte.  

 

Propostes de millora:  

 

 Consolidar les activitats realitzades. 

 Proposar noves actuacions per donar continuïtat a aquest projecte (per exemple, clips de 

lectura). 

 Aconseguir una major implicació de tota la comunitat educativa. 

 Donar publicitat a les activitats relacionades amb el Pla Lector i fer ressò dels guanyadors i 

dels premis a través de la nova pàgina web de l’institut. 

 Pòster mensual amb lectures recomanades (arbre de recomanacions). 
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