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Projecte pedagògic de l’Escola Ramon Llull. Curs 2015-2016 

“2016. ANY RAMON LLULL, ANY LITERARI” 

 

1. Presentació i Justificació 

2. Recursos associats 

 

1. PRESENTACIÓ 

 

Aquest any és un any especial per nosaltres: som l’Escola Ramon Llull i tenim un gran nom ple 

de literatura. 

És l’any de la lectura, és l’any de descoberta d’una part de la nostra identitat i, per tant, un curs 

ple de moments relacionats amb els llibres. 

 

La lectura ha estat sempre present a l’escola i des de fa dos cursos volem fer més i millor. 

 

El projecte pedagògic que presentem enguany, està dins dels marc del Projecte Educatiu de 

centre pel què fa a la Millora de resultats educatius i Millora de la cohesió social. 

El nostre projecte d’escola té com un dels eixos transversals  l’àmbit lingüístic, el treball cada 

cop més competencial, dins de la línia de treball d’Impuls a la Lectura (I.L.E.C.). 

Aquest curs hem signat amb Departament d’Ensenyament un Acord de coresponsabilitat amb 

l’objectiu de créixer com escola i que el nostre alumnat i, en general, la comunitat educativa de 

l’escola Ramon Llull, sigui un referent educatiu a Rubí. 

 

En aquesta línia: 

-  els professionals de l’escola estem ampliant coneixements amb formacions 

relacionades amb la lectura, 

- enguany els nostres alumnes de 2n, 4t i 5è estan dins d’un projecte de millora també de 

lectoescriptura (el curs vinent estaran altres cursos de l’escola), 

- i les famílies, amb la seva col·laboració, ajuden en el procés d’ensenyament-

aprenentatge. 

 Aquests tres factors triangulen el camí per tenir èxit escolar. 
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Volem millorar els nostres resultats educatius i que els nostres alumnes, base de la futura 

societat de Rubí, tinguin la competència lingüística més adequada per donar resposta a les 

necessitats de la ciutat i que tinguin possibilitats d’èxit social. 

 

Per aquest motiu necessitem que el nostre alumnat tingui a l’abast nous llibres de 

coneixements i  de lectura: actuals, engrescadors i relacionats amb el nostre municipi, la nostra 

cultura i la nostra llengua, tant literatura popular com universal, il·lustrats i diversos. 

 

Una inversió d’escola és una inversió de present i futur. 

Cal renovar, doncs, una de les fonts de coneixement de l’escola, la nostra biblioteca escolar 

“Isabel Sánchez”; ampliant el fons de llibres.  

 

Als llibres tenen accés tot l’alumnat de l’escola: des de P·3 fins a 6è d’E.P. La reflexió de la 

nostra metodologia de treball ens ha portat a fer propostes pedagògiques relacionades amb el 

gust per la lectura i aplicació d’estratègies lectores noves, i els llibres que volem comprar donen 

resposta a aquestes noves activitats. 

 

Rubí és una ciutat sensibilitzada amb la lectura i l’escola fa per fer xarxa i participar en activitats 

proposades des de diferents espais educatius i culturals del municipi: 

- Formem part de la Xarxa de biblioteques escolars de Rubí (on a més de fer treballa en 

xarxa es fan presentació de novetats editorials), 

- Fem ús de la Biblioteca municipal (visites i préstecs de llibres), 

- Participem en les activitats del Pla Educatiu d’Entorn com el Dictat solidari (aquest any 

s’ha fet des de l’escola i la lectura ha estat del Llibre de les bèsties) i Llegim i 

recomanem als aparadors de Rubí  (amb llibres de la biblioteca escolar) 

- I treballem en xarxa amb la UAB (gràcies a l’Ajuntament de Rubi): des de la FAS, tenim 

dos tallers d’estudi assistit (tallers CROMA) en els què participen alumnes de cicle mitjà i 

cicle superior, fent ús també del fons de la biblioteca. 

Un projecte de lectura com aquest, requereix  de la complicitat de les famílies. Amb elles fem 

propostes d’espais compartits on el llibre és un vincle més entre la família i el/la nen/a: 

- Les maletes viatgeres  

- Lectura de cap de setmana  

- Ens recomanem llibres  
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2. FINANÇAMENT 

 

El pressupost de despeses per poder dur a terme aquest projecte és: 

 

Concepte Empresa Import total 

Col·leccions de llibres  

Llibres de tipologia diversa 

Llibreries de Rubí  

Editorials 

 

1.800€ 

 

Aquesta despesa no està subjecta a altre finançament i/o projecte. 

Per tant sol·licitem la totalitat d’aquestes despeses. 

 


