
Lectura autònoma
Instruccions per a l'alumnat

Què és la lectura autònoma?

● Un temps fix de lectura lliure dins de l'horari lectiu.
● La fan tots els cursos d'ESO al mateix temps.

Els objectius són:

● Desenvolupar el gust i l'hàbit de lectura entre l'alumnat.
● Afavorir la comprensió lectora.
● Millorar l'èxit escolar.

Quan es fa?

● Cinc sessions de 30 minuts, abans del pati, els cinc dies a la setmana.

Qui la fa?

● El professorat amb el seu grup, els dies i hores indicats. 

Què es pot llegir?

● Qualsevol document escrit (llibres de ficció, llibres de coneixements, còmics i revistes),
tret  dels  llibres  de  text.  També  està  permès  de  llegir  lectures  prescriptives  de  les
matèries. 

● No es poden fer servir dispositius de lectura electrònics ni  telèfons mòbils sense la
supervisió del professorat. 

Pautes a seguir

● Quan comença el temps de lectura tots els alumnes han de tenir a punt la seua lectura. 
● No es pot sortir de l'aula per anar a la biblioteca del centre a demanar llibres en préstec. 
● Els alumnes i els professors no poden fer deures: el temps està reservat a llegir en silenci.
● L'alumnat que no siga capaç de fer una lectura autònoma profitosa i respectuosa haurà 

de completar un dossier de lectures amb activitats. El butlletí de notes de cada 
trimestre inclourà un apartat sobre l'aprofitament del temps de lectura.

● Un dia a la setmana es faran activitats de dinamització de la lectura amb el suport del 
professorat encarregat d'aquesta tasca.

Com s'organitza?

● L'alumnat portarà llibres de casa o de la biblioteca escolar o municipal. 
● A les aules de 1r i 2n hi haurà una petita biblioteca d'aula amb llibres de la biblioteca

del centre que es renovaran periòdicament. Aquests llibres no poden sortir de l'aula i
la seua conservació és responsabilitat del grup-classe. Els ecodelegats o ecodelegades
tindran cura de la biblioteca d'aula i assumiran les tasques relacionades amb la lectura.

● L'alumnat portarà un registre de lectures personal.


