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

Curs 2015-2016 

Programació 

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. Impuls entre els equips docents de 1r d’ESO de 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.  

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). 

4. Adaptació dels 30 minuts diaris de lectura silenciosa diària d’acord amb les propostes de 

millora plantejades en la memòria del curs 2014-2015, fonamentalment, deixar 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. 

5. Elecció de les hores en què es realitzarà la lectura a partir d’una proposta de la coordinadora 

LIC (annex 3). 
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6. Adquisició dels títols proposats per l’alumnat durant el curs 2014-2015. Caldrà decidir 

quina és la millor manera de rendibilitzar la inversió: proveint de determinats títols totes les 

aules o centralitzar-los en la biblioteca i fer servir un sistema de préstec. Això exigirà d’un 

sistema de registre d’aquests llibres encara que sigui provisional. 

7. Adquisició dels llibres que els departaments proposin de lectura obligatòria.  

8. 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. 

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

10. Utilització de la biblioteca durant l’horari lectiu com a font de recursos variats i espai que 

propicia l’ús de metodologies més variades. 

11. Registre dels llibres nous. 

 

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

  

2. Impuls entre els equips docents de 1r d’ESO de 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. 

 

X 

 

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). 

  

 

X 

 

4. Adaptació dels 30 minuts diaris de lectura silenciosa diària d’acord amb les 

propostes de millora plantejades en la memòria del curs 2014-2015, en concret, 

deixar 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. 

 

 

 

X 

  

 

5. Tria per part del claustre de les hores en les que es durà a terme diàriament la 

lectura silenciosa. 

X 

  

6. Adquisició dels títols proposats per l’alumnat durant el curs 2014-2015. Caldrà 

decidir quina és la millor manera de rendibilitzar la inversió: proveint de 

determinats títols totes les aules o centralitzar-los en la biblioteca i fer servir un 

sistema de préstec. Això exigirà d’un sistema de registre d’aquests llibres encara 

que sigui provisional. 

 

 

X 
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7. Adquisició dels llibres que els departaments proposin de lectura obligatòria. 
X 

  

8. 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. 

 

X 

 

 

9. Potenciació de l’ús de la biblioteca a l’hora del pati. 
X 

  

 

10. Utilització de la biblioteca durant l’horari lectiu com a font de recursos variats i 

espai que propicia l’ús de metodologies més variades. 

X 

  

 

11. Registre dels llibres nous. 

 
X 

 

 

Pel que fa als 30 minuts de lectura silenciosa, aquests és el segon curs que duem a terme l’activitat. 

Seguint les propostes de millora plantejades en la memòria del curs 2014-2015, hem deixat que el 

nostre alumnat triï el llibre de lectura en l’idioma que vulgui. Això ens ha obligat a oferir llibres en 

català, castellà, anglès i francès a totes les aules. Per tal de rendibilitzar el fons bibliogràfic, hem 

procedit a canviar els llibres d’aula dins d’un mateix nivell cada trimestre seguin la rotació A-B-C- 

A, etc. 

Quant a la tria de les hores de lectura de cada dia, l’ha fet el claustre igual que el curs passat a partir 

d’una proposta de la coordinadora LIC. En aquesta proposta es va prioritzar que l’alumnat fes 

lectura durant l’horari de valors. Una de les conseqüències d’aquesta decisió ha estat que s’hagi fet 

lectura només en un 40% de les hores a continuació del pati (front a un 62% de les hores el curs 

passat). Arran de la valoració d’aquesta activitat durant el darrer claustre del curs, es va demanar de 

cara al curs 2016-2017 evitar que la lectura es faci durant la darrera hora de classe, almenys a 1r 

d’ESO. 

El buidatge de l’enquesta del curs anterior (de valoració dels 30 minuts i de suggeriment de llibres 

de lectura) ens ha proporcionat informació a partir de la qual hem programat la compra de nous 

llibres. Això s’ha fet tenint especial cura de garantir que l’alumnat més refractari a la lectura 

disposi de títols suficientment atractius. 

Pel que al llibres nous adquirits durant el mes d’octubre de 2015, finalment vam optar per posar-los 

a disposició de tothom des de la biblioteca del centre proporcionant als llibre un registre ràpid 
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(annex 2). Una segona remesa de llibres adquirits no ha estat posada a disposició de l’alumnat 

perquè no hem tingut temps de dur a terme aquest registre. Aquest és un dels aspectes que caldrà 

millorar durant el curs 2016-2017: destinar recursos humans al registre dels llibres adquirits i la 

gestió del préstec.   

A final de curs, hem hagut d’amenaçar amb no lliurar el butlletí de notes a aquell alumnat que no 

constava que hagués retornat algun llibre demanat en préstec. Això ens ha permès recuperar més de 

20 llibres deixats des de la biblioteca del centre. Tal com ja s’ha dit, aquest és el segon aspecte 

(apart del registre) sobre el qual caldrà parar una mica d’atenció: controlar el retorn dels llibres 

prestats. 

El centre també ha adquirit els llibres de lectura obligatòria proposats pels diferents departament 

(català, castellà, orientació, etc.) amb el compromís que fossin ells els responsables del préstec. 

Cal posar en valor la tasca del departament de català a l’hora d’aconseguir la visita d’escriptors 

(Maite Carranza, Santi Baró i Miquel Pujadó) 

L’alumnat d’ESO va contestar l’enquesta de valoració dels 30 minuts de lectura de l’1 al 5 de 

febrer de 2016. Els resultat apareixen recollits a l’annex 3. Són bastant semblants als resultats del 

curs passat. En aquest sentit, potser no sigui necessari passar cada curs aquest tipus d’enquesta. En 

resum, la informació més rellevant que se’n desprèn és la següent: 

 La valoració que fa l’alumnat continua sent positiva (8 sobre 10). 

 La valoració que fan les noies és semblant a la que fan els nois, menys a 1 d’ESO, que 

puntuen més alt l’activitat els nois, i a 4t d’ESO, que donen una puntuació més alta les 

noies. 

 Només suspenen l’experiència un 7.2% de l’alumnat (20 persones, majoritàriament de 

1r d’ESO), sense que predomini un sexe sobre l’altre). El curs passat van ser un 5%. 

 Aprofitant les respostes més freqüents del curs passat a l’hora de fer suggeriments, en 

aquesta ocasió es va preguntar específicament per les condicions de silenci durant la 

lectura. Es va  comprovar que la manca de silenci és un problema seriós a 1r d’ESO i en 

algun grup de 2n d’ESO. A partir d’aquí, es va introduir un ítem més dins l’aplicatiu 

d’anotació d’incidències per tal de detectar quines eren aquestes persones. 

 Davant d’una pregunta oberta ( Ens pots fer algun suggeriment per a millorar aquesta 

iniciativa?), la gran majoria dels suggeriments es concentren en tres recomanacions: La 

varietat i l’interès dels llibres que tenen a la seva disposició, l’augment del temps de 

lectura i, una altra vegada, la necessitat de mantenir unes condicions de silenci. 

 La proporció de persones que demanen llibres més interessants ha baixat de manera 

significativa respecte del curs passat, com era previsible després de comprar els llibres 

que van suggerir. Curiosament, demanen poder tenir al seu abast títols que ja estan a la 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

a8057230@xtec.cat 

Pla de lectura 

2015-2016 

  

 

seva disposició en préstec des del 5 d’octubre (Diari de Greg, Diari d’una penjada, 

After, El corredor del laberint, etc). 

 Continua havent persones que demanen més temps de lectura. El motiu, quan 

l’expressen, és recuperar el temps que es perd fins que comencen a llegir. 

 Com el curs passat, la manca de silenci durant la lectura és una queixa que es concentra 

a 1r d’ESO (de manera molt significativa a 1B) i a 2B. L’alumnat demana mesures 

disciplinàries contra les persones que parlen i molesten. 

 Aquest curs, les queixes per l’incompliment per part del professorat de l’horari acordat 

(no llegeixen, ho fan en una hora que no toca, etc.) són testimonials. 

 La quarta part de l’alumnat de 1C demanava que els llibres estiguessin millor ordenats a 

les prestatgeries. A cap altre grup s’ha fet esment d’aquest problema. 

Alguns suggeriments puntuals de l’alumnat, però interessants, van ser: 

 Poder parlar dels llibres amb el teu company. 

 Llegir sempre a la mateixa hora. 

A partir d’aquestes dades, el responsable del programa va fer aquestes propostes de millora: 

 

1. Augmentar l’oferta de llibres de lectura fàcil a 1r d’ ESO 

2. Revisar l’oferta de llibres a les diferents aules. 

3. Tornar a informar de l’oferta de llibres comprats a petició de l’alumnat i que tenien a la 

seva disposició en préstec. Es va fer penjant al costat de les biblioteques d’aula el llistat de 

llibres nous en préstec en fulls de colors.  

4. Animar el professorat a fer un esforç per tal de garantir el silenci durant la lectura. 

5.  Fixar un item a l’aplicatiu de sancions que recullis l’incompliment de l’obligació d’estar en 

silenci. I que la segona sanció d’aquest tipus obligués a l’infractor a venir una tarda al 

centre a llegir un text del qual calgués fer després un resum. 

6. Promoure Cubelles com a municipi lector, la qual cosa implicaria que tots els centres 

educatius duguessin a terme aquesta activitat (30 minuts diaris de lectura silenciosa a 

l’aula). 
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La descripció de l’experiència dels 30 minuts de lectura silenciosa diària a l’aula ha estat publicada 

a la revista Aula de secundaria (http://aula.grao.com/revistes/aula-de-secundaria/16-yo-me- 

emociono-y-tu/treinta-minutos-diarios-de-lectura-silenciosa ). 

 

Un aspecte negatiu a tenir en compte es la desaparició de llibres de les aules i el no retorn de llibres 

agafats en préstec (novetats) a la biblioteca. Després de diferents recomptes (abans de l’inici dels 

30 minuts de lectura, l’1 d’abril i a  finals de juny) poden faltar de les aules al voltant de 150 llibres 

(tothom sap que no se’ls poden portar a casa). A aquests llibres cal afegir aquells que l’alumnat 

demana en préstec i no retorna. Atès que apareix registrada la persona que pren el llibre, es va optar 

per avisar per correu als alumnes i a les famílies que no es donarien els butlletins finals fins que no 

fossin retornats els llibres. Mitjançant aquest procediment s’han recuperat 20 llibres. En alguns 

casos ens hem hagut de creure la versió del nen o de la nena ( o de la família) que afirmava haver 

retornat el llibre. La conclusió de tot plegat és que cal destinar recursos humans per tal d’afavorir el 

retorn dels llibres deixats en préstec tot garantint la informació que consta registrada de la persona 

que demana el llibre (ha hagut famílies que deien que hi ha alumnes que donen un nom fals a l’hora 

de demanar un préstec) i la constància del retorn (aquí la queixa més habitual era que el professorat 

que rebia el llibre no anotava el retorn) seguint estrictament les pautes que consten al registre (la 

data de retor no és la data en la que cal retornar el llibre si no la data en la que es retorna el llibre). 

Quant a les activitats desenvolupades dins la matèria d’alternativa a la religió i valors, la 

coordinadora LIC s’ha responsabilitzat de coordinar i proposar diferents activitats. En alguna 

reunió realitzada al llarg del curs es va proposar que, de cara al curs vinent, es prioritzés les 

activitats de millora de l’expressió escrita utilitzant material imprès que ofereixen certes editorials.  

Pel que fa als hàbits de lectura  (sobre els quals es passa una enquesta a finals de setembre, abans 

de començar l’activitat dels 30 minuts), les respostes de l’alumnat d’ESO apareixen resumides a 

l’annex 4. Es percep una lleugera millora, però la valoració ha de ser necessàriament a mig termini. 

 

De cara al curs vinent ens plantegem: 

 Impulsar el registre de llibres mitjançant codi de barres. 

 Digitalitzar el servei de préstec de llibres de lectura. 

 Mirar d’evitar la sostracció de llibres tot garantint el retorn dels deixats en préstec. 

 Esporgar els llibres de diferents donacions per a veure quins podem aprofitar per a la lectura 

a l’aula. Caldrà complementar-los amb adquisicions de llibres en català. 

 Adquirir llibres de lectura fàcil per al primer cicle. 

 

http://aula.grao.com/revistes/aula-de-secundaria/16-yo-me-emociono-y-tu/treinta-minutos-diarios-de-lectura-silenciosa
http://aula.grao.com/revistes/aula-de-secundaria/16-yo-me-emociono-y-tu/treinta-minutos-diarios-de-lectura-silenciosa

