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Els hàbits de lectura de l’alumnat d’ESO de l’Institut Cubelles  
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Durant la primera quinzena de novembre, les professores d’alternativa a la religió van passar una 

enquesta per tal de conèixer els hàbits de lectura de l’alumnat de 1r a 4t d’ESO. L’enquesta seguia el 

model que fa servir la Federación de Gremios y Editores de España en col·laboració amb la Dirección 

General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, els resultats de la qual recull 

regularment en l’estudi “Hábitos de lectura y compra de libros en España”. 

Seguint el model de l’enquesta citada, classifiquem els lectors en tres tipus: 

 Lectors freqüents (llegeixen almenys 1 o 2 vegades la setmana). 

 Lectors ocasionals (llegeixen almenys 1 vegada cada 3 mesos). 

 No lectors (no llegeixen gairebé mai). 

 

Els resultats, pel que fa a la lectura de llibres i de revistes, van ser els següents: 

 

A) Llibres 

D’acord amb les respostes donades pel nostre alumnat a l’esmentada enquesta, tenim la següent 

distribució de lectors freqüents i de no lectors (en tant per cent): 

 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO TOTAL  

Lectors 

freqüents 

55.5 29.4 45.0 39.3 43.6 Nois 

69.4 63.9 77.8 25.0 61.7 Noies 

No lectors 20.0 32.3 45.0 35.7 31.0 Nois 

16.7 11.1 7.4 30.0 15.0 Noies 
Taula 1: Percentatges de lectors freqüents i de no lectors classificats per nivells i per sexes. 
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 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO 

Lectors 

freqüents 

 

61.7 

 

47.1 

 

63.8 

 

33.3 

No 

lectors 

 

19.7 

 

21.4 

 

23.4 

 

33.3 
Taula 2: Percentatges de lectors freqüents i de no lectors classificats per nivells 
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A escala nacional, els hàbits de lectura estan agrupats en franges d’edat. La franja que inclou una part 

del nostre alumnat és la que va de 14 a 24 anys. Inclou l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.  La taula següent 

compara la distribució de lectors freqüents i de no lectors amb les dades del conjunt d’Espanya. Cal 

tenir en compte que les dades de l’institut estan sobredimensionades, doncs agafen just aquelles edats 

en què els nois i les noies llegeixen més (la davallada al llarg de l’ESO no acaba a 4t, sinó que continua 

al llarg de la vida. Per tant, els enquestats de més de 16 anys fan que la mitjana nacional disminueixi). 

 

 Ins. Cubelles amb 14 o més 

anys (només 3r i 4t d’ESO) 

Espanya amb 14 o més anys 

Nois Noies TOTAL Nois Noies TOTAL 

Lectors 

freqüents 

42,5 54,2 48,4 22,9 33,3 27,9 

No 

lectors 

40,4 16,7 28,4 24,8 23,0 24,2 

Percentatges totals de lectors freqüents i de no lectors entre 14 i 24 anys. En negreta, la categoria on 

els resultats són especialment dolents. 

 

Podem destacar que: 

 El nostre alumnat segueix la pauta general que es dedueix de les dades obtingudes a nivell 

nacional, menys a 4t d’ESO, on el percentatge de nois lectors freqüents supera el percentatge de 

noies lectores.  

 Hi ha una davallada contínua al llarg de tota l’ESO del percentatge de persones que declaren 

que llegeixen amb freqüència. 

 Hi ha un increment continu al llarg de tota l’ESO del percentatge de persones que declaren que 

no llegeixen. 

 La promoció de 3r d’ESO mostra un índex de lectura elevat (molt especialment les noies), la 

qual cosa concorda amb uns bons resultats en comprensió lectora a la prova de competències 

bàsiques feta durant aquest mes de novembre de 2013. 
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B) Revistes i còmics 

 

Les revistes més llegides pel nostre alumnat. NOIS 
(Nombre de persones que diuen que les llegeixen) 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO TOTAL 

Hobby  5 1 1 4 11 

Nintendo 2 1 2 1 6 

Futbolistas 1 1  2 4 

Altres revistes 3 1  2 6 

 

Les revistes més llegides pel nostre alumnat. NOIES 
(Nombre de persones que diuen que les llegeixen) 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO TOTAL 

Bravo 20 7 12 7 46 

Top Music 5 3 7 3 18 

Cuore 2 1 8 7 18 

Como tú 12 2  2 12 

Super pop   5 1 6 

La voz   2 3 5 

Star 2 1 2 0 1 4 

Pelo, pico, pata 4    4 

Altres revistes  2 3  5 

 

Els còmics més llegits pel nostre alumnat. NOIS 
(Nombre de persones que diuen que els llegeixen) 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO TOTAL 

Mortadelo y F. 12 7 3 2 24 

Astérix y O. 10 3 1  14 

Bola de Drac 4  3 3 10 

Tin tin  4  1  5 

Zipi y Zape 4 1   5 

One Piece   3 1 4 

Naruto  1 3  4 

Manga  4   4 

Altres còmics 2 1 2 4 9 
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Els còmics més llegits pel nostre alumnat. NOIES 
(Nombre de persones que diuen que els llegeixen) 

 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO TOTAL 

Mortadelo y F. 4 5 6  15 

Astérix y O. 3 2 1  6 

Zipi y Zape 2  2  4 

Manga 2 2   4 

Altres còmics 3 4 1  8 

 

Pel que fa a la lectura de revistes i còmics, el nostre alumnat torna a seguir la tònica nacional: 

 Els nois prefereixen els còmics a les revistes. 

 Les noies prefereixen les revistes als còmics. 

 Les noies en llegeixen més de tot plegat que els nois. 

 

Proposta de compra 

En primer lloc, mirar d’aconseguir subscripcions online que puguin ser consultades a través dels 

ordinadors de la biblioteca. Ens estalviaríem el problema dels robatoris i la necessitat de dissenyar un 

sistema d’emmagatzemament. Proposo els següents revistes i còmics: 

 

Subscripcions 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 ESO TOTAL PREU 

Hobby  5 1 1 4 11 (1)  13€ 

Futbolistas 1 1  2 4 (1)  17€ 

Bravo 20 7 12 7 46 (2)  27€ 

Top Music 5 3 7 3 18 (1)   9€ 

Cuore 2 1 8 7 18 No online? 

Como tú 12 2  2 12 (2)  24€ 

TOTAL 90 € 

(1) Quota anual.        (2) Quota trimestral         

La revista Cuore m’agrada més que la Bravo (més text), però sembla que no s’ofereix íntegrament 

online. A través de la seva web es pot accedir a alguns articles. 
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Si és possible la subscripció online, proposo que els ordinadors de la biblioteca tinguin un “accés 

directe” a la versió digital des de l’escriptori. 

Mirar de comprar 1 exemplar de cadascun dels títols d’Astèrix i Obèlix i de Mortadelo i Filemón. El 

mercat de segona (amb còmic, àlbums i llibres per menys de 3€) ser una bona opció: 

http://www.ong-aida.org/aidabooks/nuevos-productos  
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