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

Curs 2016-2017 

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. 

Programació 

 

Objectius generals 

 

Indicadors i 

resultats esperats 

 

Actuacions 

 

Execució  

1

T 

2

T 

3

T 

 

Desenvolupar el gust per 

la lectura del nostre 

alumnat. 

 

 

 

 

Índex d’alumnes 

d’ESO que es 

declara no lector. 

 

 

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

2. Posada en pràctica una programació de la matèria de cultura i valors 

ètics 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 comunicatives 

(escriure, parlar, escoltar). 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

3. Promoció de les xerrades d’escriptors d’obres ben valorades pel 

jovent. 

 X X 



 

GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 

Institut Cubelles 

a8057230@xtec.cat 

Pla de lectura 

2016-2017 

  

 

  

Índex  ≥ mitjana dels 

índex dels 3 cursos 

anterior 

4. Coneixement dels hàbits de lectura de l’alumnat d’ESO mitjançant 

una enquesta que es passarà la darrere setmana de setembre. 

 

X 

  

5. Elecció per part del professorat que participa en les 30 minuts de 

lectura de les hores en què es realitzarà la lectura a partir d’una 

proposta de la coordinadora LIC (annex 3). 

 

X 

  

 

 

 

Millorar la comprensió 

lectora del nostre alumnat 

 

 

 

 

Mitjana del 

percentatge 

d’alumnes de 4t 

d’ESO amb resultats 

situats fora de la 

franja baixa quant a 

l’assoliment de la 

competència en 

comprensió lectora 

en català i castellà. 

 

6. Garantia d’existència d’un mínim de 65 llibres de lectura a les aules 

amb 30 alumnes fent-los rotar entre les aules del mateix nivell 

trimestralment. 

 

X 

 

X 

 

X 

7. Adquisició del títols proposats per l’alumnat a l’inici del curs 2016-

2017 una part dels quals restaran a la biblioteca a disposició de 

tothom en forma de préstec.  

 

X 

  

8. Adquisició de llibres de lectura fàcil per a 1r i 2n d’ESO. X   

9. Selecció i de llibres de lectura adients als diferents nivells del nostre 

alumnat d’ESO entre les diferents donacions rebudes pel centre. 

 

X 

  

10. Elecció i utilització  d’un sistema digital per al préstec de llibres.  X X 

11. Nomenament d’una persona entre el professorat com a responsable 

del registre de llibres i de la reclamació al llarg del curs dels llibres 

de lectura prestats i no retornats.  

 

X 
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La millor d’aquestes 

dues opcions: 

Índex  ≥ mitjana dels 

índex dels 3 cursos 

anteriors. 

Índex  ≥ mitjana de 

centres de Catalunya 

dels 3 cursos 

anteriors. 

 

12. Adquisició dels llibres de lectura obligatòria que proposin els 

departaments de llengües.  

X   

13. 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 

 

 

X 

 

 

X 

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

15. 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 

 

X 

 

X 

16. Manteniment de les biblioteques d’aula en bon estat (lliures de 

brutícia i paperassa) al llarg del curs i reparació dels possibles 

desperfectes. 

 

X 

 

X 

 

X 

17.  Col·laborar amb l’AMPA en les seves iniciatives de potenciar la 

lectura mitjançant la utilització del llibre digital. 

 X X 
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Avaluació 

 


