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1. El centre assumeix com a OBJECTIU ESTRATÈGIC impulsar la MILLORA DE LA 

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

2. Una persona de l’equip directiu coordinarà l’anàlisi de les mesures d’impuls aplicades, la proposta de 

noves i, en general, la difusió de la nova metodologia entre el professorat. 

3. SABER LLEGIR (TALLERS DE LECTURA) 

S’aposta per l’ensenyament d’estratègies de comprensió lectora, tant de manera explícita (mitjançant 

els tallers de lectura, a  1r d’ESO) com implícita (a través de la comprensió de textos que formen part 

del currículum de cada matèria, a tots els nivells). 

Tot l’equip docent de 1r aplicarà tallers de lectura de manera programada des del primer 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. 

Es posarà a disposició de tot el professorat els materials més rellevants de la formació ILEC 

realitzada al llarg d’aquests tres cursos, els tallers aplicats i els textos triats per a fer-ne de nous. 

Per assegurar una bona transmissió dels principis bàsics de la formació ILEC, a començament de 

curs es farà un traspàs al professorat nou (o que no ha fet la formació ILEC) de 1r d’ESO a càrrec 

dels companys i companyes que sí l’han fet i experimentat. 

4. LLEGIR PER APRENDRE: 

Com a centre assumim les recomanacions quant a la confecció d’activitats de lectura rebudes a través 

de la formació Llegir per aprendre a Secundària (LAS). Resumirem aquests consells en una mena de 

decàleg que compartirem en xarxa amb tot el claustre. 

Igualment, farem una selecció del material de formació més rellevant que també restarà a la 

disposició de tot el professorat. 

 

5. EL GUST PER LA LECTURA (TEMPS DE LECTURA)  

Acordem dedicar 30’ en una franja diària a la lectura silenciosa, autònoma i sostinguda per part de 

l’alumnat de 1r a 4t d’ESO. A 1r d’ESO continuen amb la programació d’alternativa a la religió. Es 

concretarà en un document la programació d’aquests 30 minuts diaris de lectura.  

6. METODOLOGIA DE TREBALL AMB GRUP DE DADES 

Amb tot i compartir les bases d’aquesta metodologia, considerem que la seva aplicació no  respon a 

les necessitats actuals del centre. 

 

7. ALTRES ACORDS RELATIUS A LA LECTURA: 

El curs vinent, el centre assistirà a través de dos representants a la formació Fluïdesa lectora a 

Secundària. Aquestes dues persones traslladaran al claustre la formació realitzada per si se’n deriven 

acords generals. 

Fer de la lectura i les seves manifestacions l’eix de les activitats del centre durant tot el curs d’acord 

amb el pla de lectura del centre i la coordinació d’activitats culturals. 

Pel que fa a l’alternativa a la religió, acordem proposar al claustre continuar dedicant aquestes hores 

a la millora de la competència comunicativa tot potenciant l’expressió escrita i la comunicació oral. 

 


