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ElEl programa El Gust per la Lectura té per objectiu 
global la formació de bons lectors i lectores. Es 
tracta que, al llarg de la seva formació educativa, els 
infants i els joves esdevinguin lectors competents, 
crítics i capaços de gaudir del plaer de la lectura. 



9.00 - 9.15h  Inauguració >>>>  Rectorat / Sala d’actes.

9.15 - 10.10h  Conferència inaugural: Daniel Cassany 
Llegir la ideologia: la realitat i el desig

Tallers sobre propostes didàctiques. 
10.10 - 10.50h  Primer torn 
10.50 - 11.30h  Segon torn

Primària   
Joana Raspall.  Josep-Francesc Delgado >>>>  Rectorat / Sala 
d’actes. 
Enric Valor. Mario Viché >>>>  Rectorat / Sala de juntes. 
Angela Sommer-Bodenburg. Mercè Abeyà i Montserrat 
Gabarró >>>>  Rectorat / Sala de juntes ICE.

Secundària   
El món sobre rodes. Lluís Serrasolsas >>>  Ciències de 
l’Educació / A21. 
Alícia al país de les meravelles. Noemi Bagés i Núria Ivern 
>>>>  Ciències de l’Educació / A25. 
Cròniques de la veritat oculta. Joan Pinyol >>>>  Ciències de 
l’Educació / A22.

11.30 - 12.00h  Pausa

12.00 - 12.30h  Divulgació del programa El Gust per la Lectura.

Primària >>>>  Rectorat / Sala d’actes.

Secundària >>>>  Ciències de l’Educació / A22.

12.30 - 13.30h  Presentació d’expèriències d’aula

Primària 
El préstec de llibres a l’aula: una oportunitat per a la 
formació literària i la implicació de la família. Lara Reyes
L’experiència del concurs El Gust per la Lectura. Alegria Julià 
i M. Carme Torres

Secundària 
El Gust per la Lectura a Batxillerat. Empar de Bofarull
Llegir i escriure GxL. Maria Estruch

13.30 - 14.30h 
Conferència final: Mireia Manresa 
Els hàbits de lectura: dels perfils lectors a la intervenció docent

14.30 - 14.35h  Cloenda

Després de setze edicions, aquest any la formació 
del professorat vinculada al programa s’estructura 
a partir del model semipresencial consistent en 
una formació telemàtica i la jornada.

L’objectiu global d’aquesta estructura diversificada 
és oferir una formació prou adaptable a les 
necessitats i disponibilitats dels docents i 
proporcionar-los eines didàctiques i de reflexió que 
els siguin útils a l’aula.

El Gust per la Lectura es completa amb el concurs 
obert a tots els centres educatius, des de Primària 
a Batxillerat.

Objectius


