
     
 
PLA DE LECTURA DE CENTRE.  
PLA BIBLIOTECA ESCOLAR  

 
                       

                                                                                                  

Escola: 
Àmbit PLEC:  GUST PER LLEGIR 

Títol de l’activitat:   BUTLLETÍ DE LA BIBLIOTECA 

Guia de lectura i recomanacions per a les famílies 

Nivells: Internivells 
Material: Llibres de la biblioteca, novetats editorials i recursos virtuals 
Espai: Biblioteca i cartelleres passadís 
Durada: Una sessió al trimestre 
Agrupament: Classe 
Responsables: Tutors , coordinadora de biblioteca, comissió de biblioteca, famílies 

 

COMPETÈNCIES  BÀSIQUES : 
x c.comunicativo lingüística audiovisual c.lectora (comprensió lectora, hàbit lector, eficàcia 

lectora,), expressió oral 
x c.informacional-digital c. digital 
x c.social-ciutadana cooperació, convivència 
x c. conèixement i inter. l’entorn  
x c. aprendre a aprendre  
x c. autonomia i iniciativa personal  
x c.artística-cultural  

 

OBJECTIUS  GENERALS: 

-Facilitar la tria de lectures partint de bones recomanacions 

-Incentivar el gust per la lectura 

-Millorar l’hàbit lector a l’escola i a casa 

OBJECTIUS  ESPECíFICS DE L’ACTIVITAT: 

-Oferir una guia de lectura amb recomanacions lectores per a tot l’alumnat del centre i les seves 
famílies (“Butlletí de la Biblioteca”) 

-Aportar llibres des de casa per a l’intercanvi i les recomanacions entre els alumnes 
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:   Estràtegia metodològica acordada: 

 1- A partir d’uns criteris de selecció de lectures i recomanacions de novetats o recursos acordats 

pel Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre (annex 1) s’elabora una proposta de 

“Butlletí de la Biblioteca” (annex 2), com una guia de lectura amb llibres recomanats per diferents 

edats i enllaços web per a practicar lectures que es farà arribar a les famílies, una per Nadal i una 

per Sant Jordi. Possibilitat de fer-ne una per l’estiu. 

 2-Al centre es concreta la proposta per a fer arribar a les famílies 

 3-Es presenta a tot l’alumnat de tots els cicles i es motiva per al seu ús. 

Passos previs:Comissió de Biblioteca i Claustre de Professors: Acords previs 

-Recomanació de les novetats de la nostra biblioteca i recursos del centre per concretar la guia-

butlletí i adaptar-la a les necessitats escolars 



-Criteris per a la publicació del butlletí-guia i fer-lo arribar a les famílies mitjançant paper, el bloc o la 

revista de l’escola. 

Motivació-Presentacióa l’aula 

 -Una estona inicial a cada aula  per a presentar el butlletí amb les recomanacions lectores per a 

casa, un cop publicat. 

-Una estona al final a l’aula per recollir les valoracions, utilitat, llibres cercats, lectures i ús de la guia-

butlletí a casa, amb possibilitat de fer intercanvi entre els nois i noies aportant els seus llibres. 

Seguiment: 

-Comentaris al bloc de les famílies i xiquets 

-Llibres que porten de casa per una exposició o intercanvi entre els xiquets 

 

AVALUACIÓ 

-Seguiment de les anotacions i comentaris de les famílies i els alumnes. 

-Ús de la guia, des de la utilitat en la seva difusió com en l’aplicació del seu propòsit per afavorir la 

lectura d’obres recomanades i engrescar a llegir a casa.  

 

TEMPORITZACIÓ DINS EL 

Pla Anual de Centre i el 

Projecte Curricular, PLEC 

Una guia per Nadal i una per Sant Jordi (i a l’estiu ?) 

Amb dues sessions per trimestre. 

 

RECURSOS HUMANS 

(BE, professorat, famílies...) 

-Coordinadora de biblioteca per a facilitar recursos i llibres de 

lectura diversificats i les novetats recomanades. 

-Comissió de biblioteca per a coordinar l’activitat i els criteris de 

difusió i aplicació. 

-Explicació als pares i mares de la proposta a realitzar i el recull de 

comentaris i valoracions per part de les famílies. 

-Valoració de les lectures proposades i l’acollida per part de 

l’alumnat amb recomanacions personals. 

-Assessorament de la referent de biblioteques del CRP al centre i 

del Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre. 

 

RECURSOS MATERIALS 

Annexos de: 

 

 

 

 

-Criteris per a la selecció de lectures i recursos per a la guia-butlletí. 

-Proposta de butlletí model (annex) 

-Difusió de l’activitat al bloc, web, revista, reunions famílies,...recull 

de llibres, exposicions, fotos, reportatges,... 

-Bons consells lectors a casa i webs o recursos virtuals 

recomanats. 

 

 

 

 



RECURSOS EXTERNS CRP, BC, Editorials, Llibreries, Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre,... 

 

 

 

OBSERVACIONS 

 

(Com recollim el seguiment de l’activitat per a millorar-la) 
 

Font: Materials de Formació Biblioteca Puntedu: http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/formacio_pla_lectura.htm 

Assessorament Joana Vernet, SE-CRP Ribera d’Ebre.  Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre 

 

 

 

Annexos: 

 

1.-Criteris de selecció acordats al Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre, curs 2011-

2012 

 

2.-Model de Butlletí de Biblioteca Escolar de la Ribera d’Ebre 

 

3.-Exemplars de Butlletins de la Biblioteca publicats per l’escola 

 

4.-Criteris de la Comissió de Biblioteca de l’Escola per a portar a terme la proposta, tant pel que fa a 

la difusió com a les sessions amb els xiquets i xiquetes i la informació a les famílies. 

 

5.-Valoracions recollides i eines de seguiment i difusió (articles i comentaris al bloc, revista escolar, 

revista municipal, ...) 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/formacio_pla_lectura.htm


 

 


