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El pla de lectura de l’Institut Cubelles. Programació i avaluació 

Curs 2013-2014 

Programació 

La comprensió lectora és fonamental per assolir altres coneixements, de tal manera que l’alumnat 

que tingui dificultats per a entendre allò que llegeix veurà compromès inevitablement el seu èxit 

escolar.  Podem assegurar que la millor manera de garantir la cohesió social (i  l’equitat de la nostra 

societat  a través de la igualtat d’oportunitats del nostre alumnat) passa per aconseguir que els nois i 

les noies dominin les estratègies que els ajudaran a entendre allò que llegeixen.  

El Pla de lectura del nostre pretén l’assoliment de dos objectius fonamentals: 

1. Desenvolupar el gust per la lectura del nostre alumnat. 

2. Millorar la seva comprensió lectora. 

 

La persona responsable de posar en marxa les diferents actuacions que contempla el pla al llarg 

d’aquest curs és Antonio Tinajas. 

 

Per tal d’aconseguir arribar a mig termini a l’assoliment d’aquells dos grans objectius, el pla de 

lectura contempla tot un conjunt d’objectius específics. 

 

Objectius específics 

1. Participar, com a centre,  en les activitats corresponents al tercer any del Pla d’Impuls de la 

Lectura (PIL). 

2. Mirar de fer partícip la resta del claustre dels coneixements assolits durant aquesta formació 

de manera que siguem capaços de  modificar la nostra estratègia  com a docents per tal de 

facilitar la comprensió lectora del nostre alumnat. 

3. Acordar i posar en pràctica una programació de la matèria d’alternativa a la religió al llarg 

de l’ESO: 

 Que garanteixi un augment del temps de lectura del nostre alumnat en diferents 

llengües.  

 Que contempli aspectes com ara quin tipus d'activitats fem, quin tipus de lectura 

(individual, per parelles, en silenci, en veu alta, etc) utilitzem, quines lectures fa el 
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nostre alumnat, en quines llengües, com es reparteixen al llarg de l'ESO, qui 

proporciona els llibres, com fem per tal de prestigiar la matèria (objectius, criteris 

d’avaluació, recuperacions), quina importància li donem al silenci, com potenciem 

les altres competències lingüístiques (escriure, parlar, escoltar),  com fem tot això 

reduint la despesa familiar, etc. 

4. Acordar mecanismes per tal de garantir almenys 2h a la setmana  de lectura a classe al llarg 

de l’ESO. 

5. Utilitzar la web del centre per tal de potenciar el gust per la lectura,  afavorir les 

recomanacions entre iguals (per exemple, mitjançant gravacions de vídeos,  elaborar llistats 

de libres més votats en funció del perfil lector de l’alumnat), donar pautes a les famílies per 

afavorir la lectura a casa,  etc. 

6. Potenciar l’ús de la biblioteca escolar, tant a l’hora del pati com durant les classes. Pel que 

fa a l’ús recreatiu, això passa per decidir  quin tipus de llibres, revistes o còmics comprem 

en funció d’allò que sabem que els agrada llegir, regular el sistema de préstec, establir 

normes d’ús de la biblioteca, etc. 

7. Utilitzar la programació cultural per tal d’afavorir la lectura i l’escriptura: mitjançant 

concursos de relats breus, de curtmetratges,  de fotografia, de còmics, etc. 

 

Indicadors 

 Els indicadors han de ser capaços de detectar canvis a mig termini. Per exemple: 

1. Evolució dels resultats en comprensió lectora en les proves de competències bàsiques de 4r 

d’ESO. 

2. Nombre de visites a determinats blocs de la web del centre. 

3.  Evolució del percentatge d’alumnat dins la categoria de Lector freqüent.         
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Avaluació 

La persona responsable de posar en marxa les diferents actuacions al llarg d’aquest curs era 

l’Antonio Tinajas. 

 

 

 

Objectius específics del pla de lectura de centre 
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1. Participar, com a centre,  en les activitats corresponents al tercer any del Pla 

d’Impuls de la Lectura (PIL). 

 

 

X 

  

2. Mirar de fer partícip la resta del claustre dels coneixements assolits durant 

aquesta formació de manera que siguem capaços de  modificar la nostra 

estratègia  com a docents per tal de facilitar la comprensió lectora del nostre 

alumnat. 

 

 

X 

  

3. Acordar i posar en pràctica una programació de la matèria d’alternativa a la 

religió al llarg de l’ESO 

 

X 

  

 

4. Acordar mecanismes per tal de garantir almenys 2h a la setmana  de lectura 

a classe al llarg de l’ESO. 

 

X 

  

 

5. Utilitzar la web del centre per tal de potenciar el gust per la lectura,  afavorir 

les recomanacions entre iguals (per exemple, mitjançant gravacions de 

vídeos,  elaborar llistats de libres més votats en funció del perfil lector de 

l’alumnat), donar pautes a les famílies per afavorir la lectura a casa,  etc. 

  

 

X 

 

  



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

a8057230@xtec.cat 

Pla de lectura 

2013-2014 

  

 

 

6. Potenciar l’ús de la biblioteca escolar: 

 a l’hora del pati, 

 durant les classes.  

 

Pel que fa a l’ús recreatiu, això passa per decidir  quin tipus de llibres, revistes o 

còmics comprem en funció d’allò que sabem que els agrada llegir, regular el 

sistema de préstec, establir normes d’ús de la biblioteca, etc. 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

7. Utilitzar la programació cultural per tal d’afavorir la lectura i l’escriptura: 

mitjançant concursos de relats breus, de curtmetratges,  de fotografia, de 

còmics, etc. 

 

X 

  

 

En relació amb el pla de lectura, no només s’ha dut a terme gairebé la totalitat d’allò programat, 

sinó que s’han portat a la pràctica d’altres de diferents, algunes d’elles suggerides per els 

especialistes amb els que hem tractat d’aquests temes, com ara:  

 La contractació del Sr. Queralt per a la xerrada "Temps de lectura a l'institut. Una 

oportunitat a l'hàbit lector". 

 L’acord per a la implantació el curs vinent dels 30 minuts diaris de lectura silenciosa, 

suggerits pel Sr. Queralt durant la seva xerrada. 

 La bugada literària realitzada  el dia de S. Jordi a proposta de l’assessor ILEC. 

 La realització d’una enquesta d’hàbits de lectura a tot l’alumnat d’ESO d’acord amb els 

estàndards habituals a Catalunya i a la resta de l’estat. 

 La difusió a través del nostre web (Pla de lectura) dels llibres que més han agradat el nostre 

alumnat. 

D’altra banda, se li va assignar a la Maria Milán un càrrec de responsabilitat addicional per a dur a 

terme tasques de coordinació de les persones que formaven part de la comissió d’alternativa 

(Montse Fernández, Aurora Grau, Magda Vicente i Elisenda Masgrau) i actuacions concretes al 

voltant de la biblioteca escolar i en el marc del pla de lectura de centre. La definició d’aquest pla, 

feta a posteriori desprès de l’assignació d’aquest càrrec, és més concreta i ampla que allò que  
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apareix recollit a la nostra web (http://blocs.xtec.cat/iescubelles/files/2014/05/El-pla-de-lectura-de-

l’Institut-Cubelles.pdf ).  La major part de les actuacions proposades es van dur a terme, tal com 

recull la seva memòria: 

 Revisar tots els documents de la biblioteca. Reordenar-los, derivar els més interessants cap 

el temps de lectura d’Alternativa i llençar tot allò que no tingui una mínima utilitat. Cal 

recuperar espai per no haver de comprar més mobiliari. 

 Revisar els llibres que hi ha als departaments i derivar cap  a la biblioteca i cap a l’oferta 

d’alternativa aquells que puguin ser més interessants per a l’alumnat. 

 Registrar i etiquetar els nous llibres. 

 Recuperar llibres en préstec de cursos anteriors (ja estan subratllats). Bona part dels nois i 

noies que no ha tornat algun llibre encara són alumnes nostres. 

 Establir un mecanisme de préstec i devolució  (i de reclamació d’allò que s’ha prestat). 

 Mantenir al hall del centre una exposició permanent de llibres de la biblioteca (els podem 

canviar regularment). 

 Proposar unes condicions d’ús de la biblioteca que contemplin si es pot menjar/beure; la 

obligació de guardar silenci; el respecte del material; quin us es fa dels ordinadors (i, en el 

cas de què la demanda sigui superior a l’oferta, el mecanisme per a reservar hora i la 

freqüència); els dies i les hores per a agafar i retornar els llibres, etc. 

 Fer una difusió adient de les normes d’ús. 

 Girar 180º els ordinadors de la biblioteca de manera que el professorat pugui supervisar 

millor quin ús se’n fa. 

 

Finalment, la PGA fa referència a determinats indicadors que és evident que només poden ser 

utilitzats a mig termini. Això ho modificarem en la propera PGA . En el cas de l’evolució de l’hàbit 

de lectura, potser sí que és possible copsar l’evolució del percentatge d’alumnat dins de la categoria 

de lector freqüent d’una cohort en concret (per exemple, l’alumnat que ha començat 1r d’ESO el 

curs 2013-2014). 
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