
EL GUST PER LLEGIR

CONCEPTE

Quan parlem de gust per llegir (o hàbit lector) ens referim a l’adquisició d’un hàbit basat en el gaudi, a la formació del gust personal i  al desig
lector propi.

El gust per llegir s’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica  en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el
què s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.

El gust per llegir implica que s’hagi assolit un bon nivell de competència lectora, la possibilitat de fer una lectura en llibertat i que el centre
promogui i faciliti contextos lectors.

L’adquisició d’hàbits de lectura requereix la col·laboració de totes les àrees curriculars i tenir cura de fer una planificació transversal,
interdisciplinària i integradora de totes les parts que intervenen en l’educació.

ÀMBITS I SITUACIONS D’APRENENTATGE ORIENTACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ

Lectura autònoma: extensiva, silenciosa, de gratificació immediata i de lliure elecció

Comporta: el desenvolupament de les conductes habituals d’un bon
lector

� Avaluar anticipadament un llibre
� Arriscar-se en la selecció
� Abandonar un llibre que defrauda o no serveix per al seus

propòsits
� Recomanar-lo a altres lectors
� Fer ús del servei de préstec de les biblioteques

Són necessàries:
� La biblioteca d’aula
� La biblioteca escolar

� Planificar un temps diari i un espai per llegir
� Disposar d’un bon fons de llibres: textos de tipologia diversa i nivell

de dificultat lectora adaptat a la diversitat de l’alumnat
� Aprendre a triar: facilitar eines que orientin en la tria de llibres;

orientar l’alumnat cap a lectures de qualitat a partir dels gustos
personals que van construint

� Elaboració de bibliografies aconsellables



Lectura compartida: en parelles, petit grup, grup classe…

Comporta:
� El foment de la implicació i la resposta personal
� La vivència oral dels textos
� Les múltiples formes de la discussió
� La construcció col·lectiva d’un metallenguatge per expressar

els judicis propis

� Narració i lectura de textos per part del professorat
� Lectures en veu alta i dramatització de textos per part de l’alumnat
� Discussió compartida del sentit d’un text o d’un llibre
� Clubs de lectura
� Blocs a l’entorn de la lectura
� Padrins lectors
� Participació en premis literaris i actes puntuals de foment de la

lectura

Lectura al voltant de les àrees curriculars: textos literaris o informatius en relació amb tots els aprenentatges curriculars

Comporta:
� Pensar en textos, llibres, webs… de referència que es fan

presents a l’aula en moments o períodes determinats
� No són lectures obligatòries, sinó complementàries, models

que ajuden a entendre els coneixements tractats a les àrees
� Textos puntuals, llegits o presentats pel professorat o pels

alumnes

� Textos i lots de llibre a l’entorn d’un autor, gènere o temàtica
� Exposicions temporals
� Elaboració i selecció de lots de bibliografia especialitzada i altres

suport en col·laboració amb la BP

Lectura guiada: assistida a l’aula, lectura literària prescriptiva

Comporta:
� Implicació del professorat de totes les àrees en la lectura de

textos i llibres informatius
� Didàctica en la guia de la lectura de les obre literàries
� Selecció d’obres amb riquesa textual, amb un nivell de dificultat

lectora superior al de les obres que els alumnes escullen
lliurement

� Lectura col·lectiva d’obres literàries
� Llibres de lectura prescriptiva o recomanada per a les diverses

àrees
� Lectures en diferents llengües
� Programacions verticals de lectures diverses


