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PLA DE LECTURA DE CENTRE.  
PLA BIBLIOTECA ESCOLAR  
 

Àmbits PLEC:  GUST PER LLEGIR, COMPETÈNCIA LECTORA, COMPETÈNCIA I NFORMACIONAL  

Títol de l’activitat:      LECTURA, ANÀLISI i CONVERSA LITERÀRIA d’un 

   ÀLBUM IL·LUSTRAT ESCOLLIT             
Nivells: Internivells: infantil-primària-secundària 
Material: Àlbums il·lustrats de la Biblioteca escolar, 

 de la Biblioteca Pública o Comarcal o del CRP o del Seminari Biblioteques 
Espai: Biblioteca Escolar -Aula 
Durada: Una o dues sessions  
Agrupament: Individual o Grup Classe  
Responsables: Coordinadora de biblioteca escolar- Tutors/es 

 

COMPETÈNCIES  BÀSIQUES : 
x c.comunicativo lingüística audiovisual Competència lectora i gust per llegir, conversa-expressió oral 
x c.informacional-digital Competència digital, cerques, catàleg de la biblio i blog 
x c.social-ciutadana Compartir lectures i llibres 
x c. conèixement i inter. l’entorn Ús de la biblioteca 
x c. aprendre a aprendre Saber cercar ,triar i compartir un llibre i una lectura 
x c. autonomia i iniciativa personal Tria de llibres i lectures, hàbit lector 
x c.artística-cultural Anàlisi d’il·lustracions d ‘un àlbum il·lustrat. Conèixer autors/es 

 

OBJECTIUS  GENERALS: 

� Gaudir amb les lectures dels àlbums il·lustrats 
� Saber compartir llibres i lectures amb els companys 
� Exposar oralment l’opinió personal i participar en una conversa literària 
� Consultar el bloc de biblioteca i compartir 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 

Organització prèvia: 
-Partim d’una biblioteca actualitzada amb un fons documental atractiu amb diferents tipologies d’àlbums 
il�lustrats i llibres de qualitat, rics en estils, tècniques i intencions. O una bona selecció d’àlbums en prèstec: 
MALETA D’ÀLBUMS IL�LUSTRATS ITINERANT DEL SEMINARI DE BIBLIOTEQUES-CRP-BC 
-Partim d’una persona o equip que s’ha preparat la lectura i l’anàlisi de l’àlbum, motivant i conduint la conversa 
per ajudar en la lectura, anàlisi i comprensió  de l’àlbum. 



-Espai  facilitador de la lectura (segons proposta lectora: veu alta, parelles, en silenci, ...) i de la conversa. 
-No demanem cap treball escrit, ni fitxa de lectura a l’alumnat. Només el comentari voluntari al bloc o al mural 
de recomanacions o ... 
-Mestre com a moderador de la conversa literària i deixant temps per a que l’alumnat comparteixi gustos, 
sensacions, dificultats i connexions, tot i que cal tenir algunes preguntes preparades (preguntes-guia). 
 
DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT: 
 
Abans de l’activitat :  PRESENTACIÓ DE L’ÀLBUM IL·LUSTRAT 
(Preparació prèvia per a conèixer bé l’àlbum i les parts que volem destacar per a la presentació del llibre escollit 
amb una introducció motivadora: A partir de la recomanació de la mascota, l’anunci d’un cartell-racó, la 
presentació de la maleta d’àlbums il�lustrats amb la tria d’uns llibres destacats o... ) 
 
 . Formulació d’hipòtesis sobre la història que explicarà el llibre al presentar-lo, si no el coneixen, a partir de la  
   coberta i el títol. Parlar sobre el títol del llibre. “Què us suggereix?”, “De què deu tractar?,  El coneixeu?” 
 .Parlar del format, textura, colors, tipus de lletra,... (Anàlisi plàstic i visual extern) 
� Observar la il�lustració de les cobertes i obrir-lo mirant les guardes, la portada, la dedicatòria, ... 
 .Endinsar-nos en el llibre a poc a poc, parant atenció a la primera il�lustració o com comença la història o la  
   primera pàgina de contingut del llibre. 
�.Si coneixem l’autor/a-il�lustrador/a, podem recordar altres títols o il�lustracions, o històries, o...i fer 
comparacions i prediccions. 
 
Mentre llegim:  LECTURA ATENTA 
� Lectura atenta de l’àlbum il�lustrat fixant-se en el paper que juguen els elements formals, narratius i plàstics. 
. Mirar les imatges i la seva relació amb el text. 
. Aturar la lectura, de tant en tant, en moments importants i formular preguntes que 
incitin a fer inferències, prediccions (lògiques i versemblants, no pas exactes) 
sobre allò que passarà, a partir de la història i de les imatges: “Com és que ...?” “Què passarà amb ...?” 
.Donar importància a detalls o elements destacats del llibre i de la lectura. 
.A mesura que s’avança en la lectura, anar verificant les hipòtesi formulades a l’ inici i al 
llarg de la lectura. Si s’escau, reformular-les:“Què farà en ...?”“Què creieu que farà ...?” 
 
Després de llegir: CONVERSA LITERÀRIA  
� Parlar de la història, del relat, de si ha agradat o no, i sobretot ajudar-los a formular “perquès” que justifiquin la 
seva opinió en un sentit o en un altre. 
. Reflexions entorn el fil argumental del llibre: “Què hauria passat si ...?” 

“Està bé això que ha fet aquest personatge ...?” 
“Com és que aquest personatge ha fet això?” “Hauria pogut fer una altra cosa?” 
“Digues quin personatge o part de la història t’ha captivat, sorprès,... 
“Què t’ha semblat el final de la història?”,... 

Enfilem la conversa en petit grup o gran grup. 
Busquem preguntes bàsiques (1), preguntes generals (2) i preguntes especials (3) (segons Chambers): 
 .Digues si hi ha alguna cosa t’ha (us ha) costat de comprendre? 
 . Us ha recordat a algun altre llibre que hàgiu llegit? 
 � Heu trobat algun patró, alguna rutina que es repeteixi al llarg de l’obra? 
 .Us han agradat les il�lustracions? N’hi ha alguna que us hagi agradat en particular? 
 .Creieu que sense les imatges, la història us hauria agradat igualment? Seria el mateix?- (Proposta 1) 
� Us imagineu aquest mateix llibre il�lustrat per un altre autor dels que ja coneixeu? 
 .Quin to trobeu en aquest àlbum? És trist? És melangiós? És alegre? 
� Quina sensació us ha quedat després de llegir-lo? 
 
� Fer-los explicar quin és el seu llibre preferit, si s’han presentat diversos  i que ho comparteixin amb els 
Companys, argumentant el perquè. 
 
SOBRETOT DEIXAR TEMPS PER PARLAR, FENT COL�LOQUI i  POSAR A L’ABAST DE L’ALUMNAT  EL 



LLIBRE PER A CONTEMPLAR-LO I LLEGIR-LO EN CALMA I TRANQUIL�LITAT. 
 
ANÀLISI DE LA IL�LUSTRACIÓ( abans, durant i després de la lectura) (Fitxa d’anàlisi adjunta) 
.Fixar-se en les il�lustracions passant les pàgines o fixant-se amb més detall que ens mostren i la importància 
per a la entendre la història (com donen sentit i força a la història) o què volen dir per elles mateixes. 
. Comentant la situació dins la pàgina, al llarg de les pàgines, la relació amb la coberta,   
� Es pot parlar de com estan fetes les il�lustracions, del seu grau de realisme, de la 
tècnica que s’ha emprat per fer-les, de la llum, dels colors, textura, ... 
 .A nivell de cicle mitjà i superior es pot analitzar la perspectiva, seqüència, ritme, enquadraments,punts de 
vista,... 
. Podríem entendre el text sense les il�lustracions? Quin paper juguen les il�lustracions? Ens ajuden a 
comprendre més la història? Expliquen més coses que el text? (Proposta 1) 
.Anàlisi formal i treball de l’àlbum il�lustrat a nivell narratiu i a nivell plàstic i visual (Proposta 1) 
� Es pot entrar al web-blog de l’il�lustrador/a i veure els diferents estils que utilitza, així com de l’autor/a. 

. Es facilita l’adreça del bloc i/o el mural de recomanacions per si volen deixar un comentari escrit compartit. 

 

RECULL DE L’ACTIVITAT: 

-Es poden fer gravacions, es poden recollir comentaris, fotografies al blog de la biblioteca o escola. 

-Propostes de millora de l’activitat, observant punts fort i punts febles detectats. 

 

AVALUACIÓ 

-Seguiment  per part del mestre de la lectura proposada i de la conversa realitzada. 

-Seguiment dels comentaris dels alumnes a nivell oral i al blog o mural de recomanacions. 

-Grau d’interés i de participació per part de cada alumne. 

-Descoberta del gust lector i del respecte als gustos lectors dels altres mitjançant els àlbums il.lust. 

 

TEMPORITZACIÓ dins el  Pla 

Anual de Centre i el Projecte Curricular, 

PLEC, Pla de Biblioteca.  

Número de sessions: ... 

 (Es pot organitzar dins l’horari setmanal de lectura per a cada cicle) 

 

RECURSOS HUMANS 

(BE, professorat, famílies...) 

-Coordinadora de biblioteca per a motivar, organitzar i guiar 

l’activitat. 

-Comissió de biblioteca per a planificar les sessions. 

-Tutors/es a l’aula o a la biblioteca escolar 

 

RECURSOS MATERIALS 

 

 

 

 

-Àlbums il·lustrats de qualitat de la biblioteca escolar o Maleta en 

préstec del CRP o BC. 

-Bloc de la biblioteca escolar per comentaris i recomanacions 

-Mural de recomanacions i comentaris àlbums il·lustrats, ... 

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

comentaris 

-Espais d’intercanvi de llibres entre els alumnes-maletes-racons... 

 
 

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. 
S’amplia la proposta a nous àlbums il·lustrats per compartir. 

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, novembre2014. 

                                                                                                                   http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre 

 

Fonts      - Dossier El gust per la lectura. Tots els nivells. Guia del professorat, 2013-14 
Els àlbums i els llibres il�lustrats: una descoberta, diverses veus 
Departament d’Ensenyament, 2013 
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8a244715-1333-4a23-adcc-735622e229f8/albums_illustrat.pdf 

-Com crear un ambient lector a l’escola? Programa LECXIT:  http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/575.pdf 

  (Proposta 1.  Què és un àlbum il·lustrat?-Elements formals d’un àlbum il. –Profunditat literària i emocional ,  Pag. 61-63) 

 

 

ANNEXOS: 
-Fixta d’anàlisi d’un àlbum il·lustrat del seminari de biblioteques escolars de la Ribera. 
-Enllaços als articles dels blocs de les escoles de la ZER sobre el treball dels àlbums 
il·lustrats. 
-Llistat de títols seleccionats des de la biblioteca de cada escola per al treball d’un àlbum 
il·lustrat a cada curs. 
-Maleta d’àlbums il·lustrats i lots itinerants sota la coordinació del Seminari de Biblioteques, 
el CRP o la Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre. 
-Llibres i documentació compartida per al treball dels àlbums il·lustrats al Seminari de 
Biblioteques a partir del treball a les diferents escoles: 
http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolarsriberadebre/albums-il%C2%B7lustrats/ 
 
 


