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PLA DE LECTURA DE CENTRE. PLA BIBLIOTECA ESCOLAR 
Àmbits PLEC:  GUST PER LLEGIR, COMPETÈNCIA LECTORA, COMPETÈNCIA INFORMACIONAL 

ACTIVITAT DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DE GINESTAR, Helena Borràs, 18 de novembre 2015 

Títol de l’activitat: LECTÒMETRE 
Nivells: Primària 
Material: Llibres de la biblioteca escolar 
Espai: Biblioteca Escolar  
Durada: Una sessió a la setmana al llarg de tot el curs 
Agrupament: Grup Classe  
Responsables: Coordinadora de biblioteca escolar 

 

COMPETÈNCIES  BÀSIQUES : 
x c.comunicativo lingüística audiovisual Competència lectora, expressió oral i gust per llegir 
x c.informacional-digital Mural físic i amb possibilitat de fer-ho digital o al blog de la 

biblioteca. Consulta al Catàleg Epergam de la Biblioteca 
x c.social-ciutadana Ús dels llibres i de la biblioteca 
x c. conèixement i inter. l’entorn Ús i serveis de la biblioteca – Servei de Préstec 
x c. aprendre a aprendre Saber cercar ,triar, compartir un llibre. Expressió oral sobre el 

contingut de l’obra llegida 
x c. autonomia i iniciativa personal Tria de llibres i lectures, gust i hàbit lector 
x c.artística-cultural Conèixer obres literàries o de ficció de la biblioteca 

 

OBJECTIUS  GENERALS: 

 
 Gaudir amb les lectures dels llibres de la biblioteca escollits lliurement. 
 Exposar oralment el contingut del llibre i respondre a les preguntes sobre la 

lectura. 
 Conèixer les normes de la biblioteca i saber cercar un llibre segons l’ordenació 

de la biblioteca.  
 Fer ús del servei de préstec de la biblioteca escolar 
 Anotar la lectura al lectòmetre personal fent el seguiment amb interés i criteris 

responsables. 
 
 
Opcionals: 
 

 Utilitzar el blog de biblioteca per a l’intercanvi d’opinions i comentaris sobre els 
llibres, respectant les diferents opinions. 

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

los a la biblioteca segons la signatura. 
 
 

 
 

 

 



DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT:   Estràtegies metodològiques 

Organització prèvia: 
-Partim d’un fons atractiu i adequat a les edats dels nostres lectors. 
-Biblioteca ben organitzada i amb servei de préstec. 
-Espai  tranquil i facilitador de la proposta de lectura lliure individual. 
-Partim d’una persona responsable de la biblioteca que ha preparat l’activitat i l’organització de l’espai de la 
biblioteca amb el racó-mural del Lectòmetre. 
-Horari de biblioteca per a la lectura lliure acordat per a cada grup-classe. 
 
ABANS DE L’ACTIVITAT: 

-Acordar l’activitat al centre dins el Pla de Biblioteca-PLEC i exposar-la a les famílies. 

-Model de lectòmetre, plantilla per colorejar on cada alumne posarà el seu nom. 
-Mural retolat i on s’ordenen els lectòmetres per cicles o cursos. 
-Exposició de l’activitat als alumnes explicant com funciona i que cal ser honestos i 
responsables per a millorar en la lectura. 
-Donar a conèixer obres i contes adequats a les seves edats i interessos personals o nivells 
lectors. 
-Recordar els bons hàbits de lectura a casa  
 
 
DURANT L’ACTIVITAT: 
-A l’estona de lectura lliure a la biblioteca de l’escola, cada alumne tria un llibre que 
comença a llegir i que continua emportant-se’l cap a casa en préstec. 
-Mentrestant la mestra responsable de biblioteca va parlant amb un alumne, d’un en un, per 
comentar la lectura realitzada i fer les preguntes escollides a l’atzar de de “LAS TARGETAS 
PREGUNTONAS” (ho fem en castellà i l’expressió oral és en castellà com a projecte de 
centre aquest curs)  
- Si se l’han llegit bé i les respostes són adequades amb una bona comprensió lectora, la 
mestra indica que l’alumne sí pot colorejar un llibre del LECTÒMETRE personal i tornar-lo a 
deixar al mural on estava. 
 
 
DESPRÉS DE L’ACTIVITAT: 
-Al final de curs cada alumne recull el seu lectòmetre o més d’un segons els llibres llegits, amb el 

llistat de títols al darrera, com un punt de llibre (que podem plastificar). 

Opcional: 

-Anotar els títols més llegits al Mural o al blog de la biblioteca. 

-Aprofitar algun llibre per a recomanar-lo als companys o al bibliocabàs. 

RECULL DE L’ACTIVITAT: 

Es pot recollir l’activitat amb fotografies o títols de llibres o .... al blog de la biblioteca de l’escola. 

Guardar aquesta fitxa o recull d’activitat al Pla de Biblioteca-PLEC i comentar-ho al claustre, 

comissió de biblioteca o equip directiu. 

 

 

AVALUACIÓ 

-Grau d’interés per la lectura de cada alumne. 

-Respecte a les pautes treballades i acordades per l’activitat. 

-Nivell de lectura realitzat. 



 

TEMPORITZACIÓ dins el  Pla 

Anual de Centre i el Projecte Curricular, 

PLEC, Pla de Biblioteca. 

Número de sessions: Programació anual, una sessió de biblioteca a 

la setmana per a cada grup de primària. 

 

 

RECURSOS HUMANS 

(BE, professorat, famílies...) 

-Coordinadora de biblioteca per a motivar, organitzar sessions i guiar 

l’activitat, amb la col·laboració de les famílies per a la lectura a casa. 

 

RECURSOS MATERIALS 

 

 

 

 

-Llibres de la biblioteca actualitzats i atractius pels xiquets i 

xiquetes. 

-Blog de la biblioteca escolar per comentaris i recull final. 

-Mural o Racó-exposició 

-Model de LECTÒMETRE-Punt de llibre 

-TARGETES PREGUNTONES amb model de preguntes estàndar 

per a qualsevol lectura. 

-Catàleg Epergam per fer la cerca i consulta dels llibres o deixar 

comentaris. 

 
 

RECURSOS EXTERNS  

 

OBSERVACIONS 

 

 

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.. Elaborat per Joana Vernet,  actualització desembre2015 

                                                                                                                   http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre 

 

 

 

ANNEXOS: 

 

-MODEL DE LECTÒMETRE 

-MODEL DE FITXES PREGUNTONES 

 

 

-Blog de la Biblioteca de l’Escola Pàmies de Ginestar  amb el recull : http://bibliotecapamies.blogspot.com.es/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
FITXA REALITZADA A PARTIR DE L’ACTIVITAT ORGANITZADA PER HELENA BORRÀS I LA VISITA DEL 
SEMINARI DE BIBLIOTEQUES ESCOLARS A LA BIBLIOTECA DE L’ESCOLA DE GINESTAR, 18 DE 
DESEMBRE DE 2015: 
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/ 

http://www.xtec.cat/innovacio/biblioteques/formacio_pla_lectura.htm
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre
http://bibliotecapamies.blogspot.com.es/
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/

