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PLA DE LECTURA DE CENTRE. PLA BIBLIOTECA ESCOLAR  
Escola Marcel·lí Domingo de Tivissa 
Àmbits PLEC:  GUST PER LLEGIR, COMPETÈNCIA LECTORA, COMPETÈNCIA INFORMACIONAL 

Títol de l’activitat:          “LECTURES PER COMPARTIR” 
RECOMANACIONS  I INTERCANVI DE LLIBRES ENTRE ALUMNES EN 

DIFERENTS ESPAIS D’INVITACIÓ A LA LECTURA DE LA BIBLIOTECa 

Nivells: Internivells- primària 
Material: Llibres de la Biblioteca escolar, portats de casa pels alumnes, de la BC o del 

CRP o del Seminari (Cabàs viatger) 
Espai: Biblioteca Escolar 
Durada: Diverses sessions al llarg del curs segons horari de biblioteca per cicles 
Agrupament: Classe o Petit grup 
Responsables: Coordinadora de biblioteca escolar 

 

COMPETÈNCIES  BÀSIQUES : 
x c.comunicativo lingüística audiovisual Competència lectora i gust per llegir 
x c.informacional-digital Competència digital i blog 
x c.social-ciutadana Compartir i cooperar 
x c. conèixement i inter. l’entorn  
x c. aprendre a aprendre Saber cercar i triar un llibre, saber compartir-lo fent 

recomanacions 
x c. autonomia i iniciativa personal  
x c.artística-cultural  

 

OBJECTIUS  GENERALS: 

 Gaudir amb les lectures i els llibres compartint-los 
 Saber recomanar i compartir llibres i lectures amb els companys 
 Exposar l’opinió personal sobre un llibre per a recomanar-lo 
 Utilitzar el blog de biblioteca per a l’intercanvi d’opinions i comentaris sobre els 

llibres, respectant les diferents opinions. 
 Respectar el tractament dels llibres de la biblioteca i fer un bon ús dels seus 

serveis. 
 Conèixer l’ús del catàleg Epergam per a fer cerques de llibres i saber localitzar-

los als prestatges de la biblioteca. 
 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:   Estràtegies metodològiques 

-Partim d’una biblioteca ben organitzada, amb catàleg Epergam i facilitadora d’espais de lectura i una persona 
responsable capaç de dinamitzar-la i trametre el gust per la lectura amb estones per a compartir i recomanar 
llibres. 
-L’organització dinàmica de la biblioteca permet crear diferents racons de lectura amb la motivació prèvia de la 
responsable de l’activitat 
 
Diferents racons de la biblioteca que inviten a la lectura i a compartir llibres: 

-Presentació de la proposta als alumnes per a desenvolupar l’activitat de manera autònoma o pautada, segons 
el nivell educatiu. Cada context d’invitació a la lectura permet compartir oralment les opinions dels alumnes 
sobre els llibres escollits. 



-El préstec de llibres a casa permet prosseguir les lectures iniciades. 

-Comentaris al blog de la biblioteca  per part dels xiquets.  

 

Les activitats proposades són: 

-“Lectures d’estiu per compartir” amb una petita fitxa. Tots els grups de Primària. 

-“Llibreta de lectures” a cicle superior, a casa. 

-“Detectius a la biblio”-Cicle Mitjà i Superior de Primària- Una sessió al mes per conèixer la CDU i 

utilitzar l’Epergam amb les seves recomanacions i novetats. 

-Concurs “El personatge misteriós”. Un a l’any per tota l’escola (tercer trimestre) 

-“Fem Recomanacions” d’un llibre prestat i llegit a casa, escollida lliurement, tant pot ser de recerca-

coneixements com d’imaginació. Tots els cicles de primària. Pensant a qui li agradaria i argumentant 

criteris en veu alta amb els companys. 

-Exposicions-Racons: Biblioyoutube, Cartell “Per què m’agrada la biblio?”, Coneixem l’ISBN i el codi 

de barres, Racó de la Biblioteca Comarcal, Cabàs viatger, Llibres d’artista, Missatges lectors amb 

papiroflèxia,  Novetats a la biblio, Tem del mes, Commemoracions, Racó de col·leccions,... 

 

 

AVALUACIÓ 

-Seguiment de les aportacions i comentaris dels alumnes sobre les lectures recomanades. 

-Diari de lectures personals, de grup-aula, llibreta de lectures (a casa), murals, graelles de lectures 

realitzades,... que permeten fer el seguiment de l’activitat i de la participació de cada alumne. 

-Interès dels nens/nenes envers els llibres dels companys i la seva responsabilitat en el seu 

tractament i ús. 

-Descoberta del gust lector i del respecte als gustos lectors dels altres. 

-Número de participacions al blog de la biblioteca escolar, des de casa o des de la biblioteca. 

-Valoracions de les responsables de l’activitat per aconseguir l’objectiu d’animació lectora i gust per 

llegir planificat. 

 

TEMPORITZACIÓ DINS EL 

Pla Anual de Centre i el 

Projecte Curricular, PLEC 

Número de sessions: una  a la setmana. 

 (S’organitza dins l’hora setmanal d’animació lectora a la biblio per 

a cada cicle) 

 

RECURSOS HUMANS 

(BE, professorat, famílies...) 

-Coordinadora de biblioteca per a motivar, organitzar sessions i 

guiar l’activitat. 

-Famílies 

 

RECURSOS MATERIALS 

 

 

 

-Graelles i documents de seguiment. 

-Blog de la biblioteca escolar: 

http://blocs.xtec.cat/bibliotecaescolartivissa/ 

-Murals i cartelleres dels diferents racons de lectura. 



 -Catàleg Epergam per fer la cerca i consulta dels llibres 

-Espais d’intercanvi de llibres entre els alumnes 

 
 

RECURSOS EXTERNS Col·leccions de llibres d’altres biblioteques, CRP,... 

 

 

OBSERVACIONS 

 

Al final de curs es recullen propostes de millora per incorporar-les al 
nou pla de biblioteca el proper curs. 
 
 
 

Model fitxa PLEC: Materials de Formació Biblioteca Puntedu: 

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/formacio_pla_lectura.htm 
Materials del Seminari de Biblioteques Escolars de la Ribera d’Ebre.. Elaborats per Eva Martínez i Joana Vernet, octubre2014. 

 

 

 

Annexos: 

-Rètols i graelles racons biblioteca escolar 

 

 

Enllaços: 

-http://blocs.xtec.cat/bibliotecaescolartivissa/ 

--Xarxa de biblioteques escolars Ribera d’Ebre-Seminari:  http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/ 
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