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

Curs 2014-2015 

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.  L’Institut Cubelles ha apostat per garantir la cohesió social i l’equitat afavorint que els 

nois i les noies dominin les estratègies que els ajudaran a entendre allò que llegeixen. En aquest 

sentit, el centre assumeix com a objectiu estratègic impulsar la millora de la comprensió lectora de 

tot l’alumnat del centre i des de totes les àrees. 

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

d’aquest curs és Antonio Tinajas. 

 

 

Els objectius  

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

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

2. Millorar la seva comprensió lectora. 

 

Les actuacions 

1. Difusió entre el nou professorat del decàleg  del llegir per aprendre. 

2. Compromís dels equips docents de 1r d’ESO en l’aplicació de  tallers de lectura de manera 

programada des del segon trimestre. Les estratègies seran: Fer visualitzacions, fer 

connexions, fer hipòtesis i comprovar-les, fer inferències, fer-se preguntes i buscar les 

respostes i fer resums. Es programarà qui farà els tallers amb quina estratègia (no els ha de 

fer tothom) perquè la resta de professorat la recuperi quan sigui necessari. 

3. Assoliment d’un acord i posada en pràctica una programació de la matèria d’alternativa a la 

religió al llarg de l’ESO que contempli la realització de diferents tipus de lectura (per 

parelles, en veu alta, etc.) i d’altres iniciatives destinades a potenciar les diferents 

competències lingüístiques (escriure, parlar, escoltar). 
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4. Instauració dels 30 minuts de lectura silenciosa diària al llarg de tot el curs a tots els nivells 

d’ESO.  Els llibres susceptibles de ser llegits seran també aquells que els departaments 

considerin de lectura obligatòria i seran oferts pel centre. 

5. Utilització de 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. Potenciació de  l’ús de la biblioteca a l’hora del pati. 

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

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

 

Els 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.  Per a una cohort d’alumnes, evolució del percentatge d’alumnat dins la categoria de Lector 

freqüent  i comparació amb la situació existent a cada nivell d’ESO  a l’octubre de 2013. 
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Avaluació 

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

d’aquest curs ha estat Antonio Tinajas. 

 

 

 

Grau d’assoliment dels objectius específics del pla de lectura de centre 

Grau 

d’assoliment 

T
o
ta

l 

P
a
rc

ia
l 

N
o
 a

ss
o
li

t 

8. Difondre entre el nou professorat del decàleg  del llegir per aprendre.  

X 

  

9. Comprometre els equips docents de 1r d’ESO en l’aplicació de  tallers de 

lectura de manera programada des del segon trimestre. Les estratègies seran: 

Fer visualitzacions, fer connexions, fer hipòtesis i comprovar-les, fer 

inferències, fer-se preguntes i buscar les respostes i fer resums. Es 

programarà qui farà els tallers amb quina estratègia (no els ha de fer tothom) 

perquè la resta de professorat la recuperi quan sigui necessari. 

 

 

 

X 

 

 

10. Assolir un acord i posar en pràctica una programació de la matèria 

d’alternativa a la religió al llarg de l’ESO que contempli la realització de 

diferents tipus de lectura (per parelles, en veu alta, etc.) i d’altres iniciatives 

destinades a potenciar les diferents competències lingüístiques (escriure, 

parlar, escoltar). 

 

 

 

X 

 

11. Instaurar dels 30 minuts de lectura silenciosa diària al llarg de tot el curs a 

tots els nivells d’ESO.  Els llibres susceptibles de ser llegits seran també 

aquells que els departaments considerin de lectura obligatòria i seran oferts 

pel centre. 

 

X 

  

12. 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 

 

13. Potenciar  l’ús de la biblioteca a l’hora del pati i durant les classes. X 
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14. 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  

 

15. Conèixer i fer un seguiment dels hàbits de lectura de l’alumnat d’ESO 

 

X 

  

 

Pel que fa al pla de lectura, el repte més important que hem afrontat aquest curs a estat la 

implantació dels 30 minuts de lectura silenciosa diària al llarg de tot el curs a tots els nivells 

d’ESO. 

Durant aquest primer curs de l’experiència, l’Elisenda Masgrau, en Manolo Millán i jo ens hem 

reunit setmanalment i hem anat prenent decisions sobre determinats ajustaments relatius als 30 

minuts i d’altres aspectes relacionats amb la lectura. L’Elisenda i jo ens hem encarregat de canviar 

els llibres d’aula al final de cada trimestre. 

L’alumnat ha llegit llibres en tres llengües: català, castellà i anglès o francès, una cada trimestre. 

Amb el meu carnet d’usuari de les biblioteques de la DiBa, hem pogut disposar durant gairebé 3 

mesos de còmics en anglès.   

Al final  hem arribat a la conclusió que seria bo ser fidels a la filosofia de la lectura sostinguda en 

silenci deixant que els nostres alumnes triïn, a més del llibre, la llengua en la que volen llegir i, si 

de cas, condicionar la llengua de lectura a través de la compra dels llibres més sol·licitats. També 

ens hem plantejat que potser seria bo provar una altre moment del dia per a fer la lectura (en aquest 

moment, dos terços de les hores en les que es llegeix són després del pati). Tanmateix, el claustre 

ha defensat continuar amb la priorització de l’hora de desprès del pati pel seu efecte de tornada a la 

calma.  

També hem decidit fixar sempre un dia concret per a l’inic dels 30 minuts (per exemple el primer 

dilluns d’octubre) i un altre per a donar per finalitzada l’activitat (per exemple, el dia que acaba la 

tercera avaluació). 

Quant a la valoració que fa l’alumnat, apareix recollida a l’annex 3. És una valoració força positiva 

(8 sobre 10) de la que podem destacar altres aspectes com ara: 

 La valoració que fan les noies és superior a la que fan els nois. 

 Només suspenen l’experiència un 5% de l’alumnat, tots nois:  la meitat de 1r d’ESO i 

l’altra meitat de 3r d’ESO. 

 Les noies que pitjor valoren l’experiència són les de 1r d’ESO. 

 Els nois que pitjor valoren l’experiència són els de 3r d’ESO. 
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D’altra banda, quan se’ls va demanar que fessin suggeriment per a la millora de l’experiència, la 

gran majoria es van concentrar en dues recomanacions: disposar de més varietat de llibres (i més 

interessants) i l’augment del temps de lectura. 

Altres dades interessants que es desprenen de l’enquesta són: 

 L’alumnat accepta majoritàriament que NO es pugui triar l’idioma de lectura. 

 La manca de silenci durant la lectura és una queixa que es concentra a 1r d’ESO i en 

moments puntual que caldrà aborda.  

 

Creiem que el principal problema amb els que s’enfronta aquesta experiència és el mateix que ens 

trobem a qualsevol hora del dia i a qualsevol matèria: les nostres limitacions per a exigir respecte: 

respecte pels companys que estan llegint i respecte pel material que és de tots. 

També s’ha demanat a l’alumnat opinió sobre els llibres llegits que més els han agradat i sobre 

quins títols voldrien haver llegit i no els han tingut a la seva disposició. Del buidatge d’aquestes 

enquestes obtindrem la informació a partir de la qual programarem la compra de nous llibres, tenint 

especial cura de garantir que l’alumnat més refractari a la lectura disposi de títols suficientment 

atractius. El centre també adquireix els llibres de lectura obligatòria proposats pels diferents 

departament. 

Pel que fa al professorat, només el departament de matemàtiques planteja que potser no ha estat 

bona idea que la lectura s’hagi fet en algunes de les seves hores de classe. 

L’experiència dels 30 minuts de lectura silenciosa diària a l’aula va comptar amb un suport 

addicional de la televisió comarca (Canal Blau), que va emetre un curt reportatge sobre la seva 

posta en funcionament. 

http://www.canalblau.cat/lectura-silenciosa-laula-linstitut-de-cubelles/  

Quant a les activitats desenvolupades dins la matèria d’alternativa a la religió, hem arribat a la 

conclusió que cal reduir el temps que li dediquen a la lectura i que cal replantejar-se una 

programació que garanteixi el tractament dels diferents àmbits de la competència comunicativa. 

Tot i que semblava complicat, alguns companys del departament de ciències socials s’han atrevit a 

dur a terme algun taller de lectura. És un dels nostres temes pendents que caldrà reprendre en algun 

moment 

D’altra banda, val a dir que les dues hores lectives de reducció que tenia Manolo Millán les ha 

utilitzat per a registrar els llibres que hem anat adquirint per a la qual cosa ha hagut d’aprendre a 

utilitzar el programa Pèrgam. En aquesta tasca ha estat assessorat durant la segona meitat del curs 

per la María Milán a canvi d’una hora de guàrdia. 

http://www.canalblau.cat/lectura-silenciosa-laula-linstitut-de-cubelles/
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Pel que fa als hàbits de lectura de l’alumnat d’ESO, apareixen resumits a l’annex 4. Es percep una 

lleugera millora, però la valoració ha de ser necessàriament a mig termini. 

També hem adquirit un expositor de llibres per al rebedor del centre on l’alumnat pot visualitzar i 

conèixer les noves adquisicions. 

Jo mateix he redactat un article explicant la posada en funcionament d’aquesta experiència que ha 

estat sotmès a la valoració d’alguna revista. 

 


