
Formació interna de centre                                      
“Millorar la lectura en un centre d’EI i EP”

Enfocament competencial de la lectura
Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics



Comprendre i emprar els textos escrits i a

reflexionar-hi i implicar-s’hi per assolir els

objectius propis, desenvolupar el coneixement i

el potencial de cadascú i participar en la

societat. (PISA, 2009)

Competent llegint                                    
Bastant més que dir les lletres
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Què és la lectura?

www.racocatala.cat

www.aulavirtual.iesotura.es

La lectura: molt més que una eina!
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Un concepte de lectura...

. Més que instrumental.

. Vinculat al projecte de vida:

. desenvolupament personal,

. inserció social.

. Necessari per a la democràcia.
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Fa vint anys, les habilitats de CL que es 

necessitaven per al creixement individual, la 

participació econòmica i la ciutadania eren 

diferents a les que esperem avui dia; i, amb 

tota probabilitat, el que s'espera avui seran 

diferents de les d'aquí a vint anys.

Per tant...
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Mirem-nos la definició amb lupa



La CL suposa comprendre i emprar textos de tota
mena, reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per
assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i
totes les potencialitats personals que faran possible
participar de manera conscient, crítica, responsable i cívica
en una societat democràtica.

- Què és comprendre, en relació amb saber llegir? 

- Què vol dir emprar textos de tota mena? Per què?

- A quins textos s’han d’enfrontar els alumnes en els diferents 

àmbits d’ús?

- Per què cal llegir diferents tipus de text per desenvolupar la 

competència lectora? 7
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PISA 2009: Procedència dels textos:

. Àmbit personal (28%)

. Àmbit públic (28%)

. Àmbit educatiu (28%)

. Àmbit ocupacional (16%)

A l’Escola també?



9

Cal aprendre’n amb els usos reals de la lectura

Pràctic  - Científic  – Literari

http://www.ub.edu

Liliana Tolchinsky

Tolchinsky, L. (1990): “Lo práctico, lo científico y lo literario: Tres componentes en la noción de alfabetismo”. 
Comunicación y Educación, 6, p. 53-62.
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Textos d’ús pràctic

Afavoreixen l’autonomia

Pertinences
Ordre d’aula: espais i materials

Circulars i notes per a les famílies
Controls d’assistència: a classe i a activitats

Retolació d’espais d’escola i de carrer
Horaris i menús

Calendaris diversos 
Materials de l’entorn: logos, etiquetes, cartells i plafons. 

Missatges i correus@ 
Acords d’assemblees de classe
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Textos d’ús científic

Permeten accedir a la informació i al coneixement

Notícies d’aula

Premsa digital i impresa (notícies i articles d’opinió)

Monografies temàtiques, enciclopèdies (impreses i en línia), 
llibres de text, llibres de coneixements, articles de 

divulgació científica, etc.

Publicacions periòdiques, revistes 

Textos per actuar: invitacions, reglaments, prospectes, 
receptaris, etc.
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Textos d’ús literari

Per gaudir i distreure’s

Narracions i relats: contes, rondalles i llegendes

Novel·la juvenil

Textos poètics: Poemes, cançons, endevinalles, 
rodolins, etc.

Assaig

Biografies

Teatre
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Manuel Castells

Segons Nacions Unides, el 97% de la 

informació existent al món està digitalitzada i 

que la majoria és accessible per internet. «El 

problema és com convertir aquesta informació 

en coneixement»
UOC 12.12.2012

Però, no només impresos!
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TOTS els alumnes són nadius digitals!!

https://sites.google.com/site/juliegsite/edtech-470
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La CL suposa comprendre i emprar textos de tota mena,
reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per
assolir els objectius propis, desenvolupar el coneixement i
totes les potencialitats personals que faran possible
participar de manera conscient, crítica, responsable i cívica
en una societat democràtica.

- Què vol dir implicar-se en la lectura d’un text? Quina 
relació té el grau d’implicació del lector a l’hora de 
comprendre un text? 

- La motivació per llegir i la implicació es poden 
desenvolupar des de l’àmbit escolar?

- Com entendre l’expressió reflexionar-hi ? 
16
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Aidan Chambers

Els lectors ES FAN, no neixen

Els NO lectors, també!
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Què és un lector “implicat”                              
(PISA 2009)

. Té interessos definits

. Té temes de lectura preferits

. Llegeix per iniciativa pròpia

. Llegeix molt i amb freqüència

. Llegeix textos impresos i electrònics, variats

. Té una xarxa social per compartir
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Competència 
lectora

Ús del contingut  
del text

Ús dels 
coneixements 
externs al text

Accedir 
Obtenir

Integrar 
Interpretar

Reflexionar 
Valorar

Obtenir 
informació

Desenvolupar      
una comprensió 

global

Elaborar una 
interpretació

Reflexionar i 
valorar el 
contingut

Reflexionar i 
valorar la 

forma del text

Felipe Zayas

El “pensar” de la lectura:



La CL suposa comprendre i emprar textos de tota mena,
reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir
els objectius propis, desenvolupar el coneixement i totes
les potencialitats personals que faran possible participar de
manera conscient, crítica, responsable i cívica en una
societat democràtica.

- Quins objectius pot tenir un lector? 

- Quina relació hi ha entre els objectius de lectura i la 

manera de llegir? 

30/07/2013 20



Per gaudir i distreure’s...
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Obtenir informació precisa
Informar-nos

Gaudir, distreure’ns
Aprendre, estudiar

Per fer-ho davant d’un 
auditori

Revisar i millorar un escrit
Seguir instruccions i actuar

Crear i dissenyar
Prendre decisions
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Llegeix com vol

No està subjecta a cap norma

No s’associa a cap tipus 
de text concret

Normalment individual i 
silenciosa

Sense cap ordre definit

Pot prescindir de parts del text

Relectures

Aturades

Anades i vingudes constants

Lectura a salts 

Abandonaments de la lectura

Característiques de la lectura Estratègies necessàries

es llegeix d’una manera
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Què, com, quan…

Obtenir informació precisa
Informar-nos

Gaudir, distreure’ns
Aprendre, estudiar

Per fer-ho davant d’un 
auditori

Revisar i millorar un escrit
Seguir instruccions i actuar

Crear i dissenyar
Prendre decisions
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Significativa i funcional

Activa l’autocontrol de la 
comprensió

No es rebutja cap informació

Exigeix comprensió absoluta

. 

Activació de coneixements 
previs

Organitzadors de la   
informació

Signes convencionals

Indicadors tipogràfics

Format i estructura textual

Característiques de la lectura Estratègies necessàries

es llegeix d’una altra
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Quina adreça té el Cosmocaixa?

Obtenir informació precisa
Informar-nos

Gaudir, distreure’ns
Aprendre, estudiar

Per fer-ho davant d’un 
auditori

Revisar i millorar un escrit
Seguir instruccions i actuar

Crear i dissenyar
Prendre decisions
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Què fem si ens trobem enmig d’un aiguat?

Obtenir informació precisa
Informar-nos

Gaudir, distreure’ns
Aprendre, estudiar

Per fer-ho davant d’un 
auditori

Revisar i millorar un escrit
Seguir instruccions i actuar

Crear i dissenyar
Prendre decisions
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Tinc un examen!

Obtenir informació precisa
Informar-nos

Gaudir, distreure’ns
Aprendre, estudiar

Per fer-ho davant d’un 
auditori

Revisar i millorar un escrit
Seguir instruccions i actuar

Crear i dissenyar
Prendre decisions
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El lector del dia

Obtenir informació precisa
Informar-nos

Gaudir, distreure’ns
Aprendre, estudiar

Per fer-ho davant d’un 
auditori

Revisar i millorar un escrit
Seguir instruccions i actuar

Crear i dissenyar
Prendre decisions

Escola Les Comes (Rodonyà/ Alt Camp)
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Reus – Martorell: amb tren o amb cotxe?

Obtenir informació precisa
Informar-nos

Gaudir, distreure’ns
Aprendre, estudiar

Per fer-ho davant d’un 
auditori

Revisar i millorar un escrit
Seguir instruccions i actuar

Crear i dissenyar
Prendre decisions



Fer un herbari
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Obtenir informació precisa
Informar-nos

Gaudir, distreure’ns
Aprendre, estudiar

Per fer-ho davant d’un 
auditori

Revisar i millorar un escrit
Seguir instruccions i actuar

Crear i dissenyar
Prendre decisions

http://raconatural.blogspot.com.es/



La CL suposa comprendre i emprar textos de tota mena,
reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els
objectius propis, desenvolupar el coneixement i totes
les potencialitats personals que faran possible participar de
manera conscient, crítica, responsable i cívica en una
societat democràtica.

- Desenvolupar el coneixement s’ha de relacionar amb l’objectiu 

de llegir per aprendre. 

- Quina diferència hi ha entre obtenir informació i desenvolupar el 

coneixement?

- Perquè la informació esdevingui coneixement, què ha de fer el 

lector? 31
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Per què tenen aquesta forma els submarins?

Com s’ho fan per “pujar i baixar”

Naturals:
Tema: Característiques i 
morfologia dels peixos:
Continguts
• Forma fusiforme.
• Bufeta natatòria.

Caldrà llegir
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Per què tenen tants triangles                             
les torres elèctriques?

Matemàtiques:
Tema: Polígons de tres 
costats
Continguts
• Els polígons i la 

pressió externa.
• Característiques dels 

triangles.

Caldrà llegir
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Quant val fer el lavabo nou?

⋅ Càlcul superfícies. 

⋅ Disseny i plànol a escala.

⋅ Consulta de preus (rajoles, 
sanitaris, mobiliari, miralls, 
llums).

⋅ Cerca i tractament de la 
informació.

⋅ Edició d’un pressupost.

http://www.es.roca.com/

http://www.domedelbanys.com/domedel

http://www.galassiahispania.com
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Preparar les colònies! (CS)

Escola de Figuerola del Camp
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Cb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8



La CL suposa comprendre i emprar textos de tota mena,
reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els
objectius propis, desenvolupar el coneixement i totes les
potencialitats personals que faran possible participar de
manera conscient, crítica, responsable i cívica en una
societat democràtica.

- A part de desenvolupar coneixement, què més ens pot oferir la 
lectura? 

- A què es refereix aquesta expressió? Les potencialitats personals, 
són les mateixes per a totes les persones?

37
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Llegint allò que més els interessa

http://blocs.xtec.cat/filoantonipousargila

Alumnes diversos, intel·ligències múltiples, 
LECTURES DIVERSES

Howard Gardner
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Els alumnes (TOTS)  han de poder triar

Escola La Barquera (Alió)
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Cal diversificar els fons

Països i cultures 
diversos

Llibres de ciència i naturalisme
Llibres d’arts: pintura, escultura, cinema, 

arquitectura...
Biografies (músics, esportistes)

Relats històrics
Llibres de viatges, de descobertes

Poesia visual
Àlbums il·lustrats

Còmics
Anuaris



La CL suposa comprendre i emprar textos de tota mena,
reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els
objectius propis, desenvolupar el coneixement i totes les
potencialitats personals que faran possible participar de
manera conscient, crítica, responsable i cívica en una
societat democràtica.

- A què fa referència aquesta expressió? Què és la lectura crítica? 

- A quin nivell de comprensió es correspon? 

- Diríeu que hi arriben totes les persones? 

41
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És un dret ineludible d’una ciutadania democràtica

L’assoliment de la CL... no únicament constitueix el 
fonament de l’adquisició d'altres matèries del sistema 

educatiu, sinó que també és un prerequisit per 
participar amb èxit en la majoria d’àmbits de la 

vida adulta

(Cunningham i Stanovich, 1998; Smith et al., 2000)
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Lectura crítica
“Critical literacy”

Mestre, ho he llegit al diari, ho han dit a la “tele”, 
i ho he trobat a internet

i?

Aproximadament 13.000.000
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“Europa”

Firenze

“Mediterrània”

Casablanca
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http://kiosko.net/

Mateix dia, mateixa notícia?
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Article 52

currículum

i) Capacitar els alumnes per a l’anàlisi crítica

dels mitjans de comunicació i de l’ús de les 

noves tecnologies.

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació



La CL suposa comprendre i emprar textos de tota mena,
reflexionar-hi i implicar-se en la seva lectura per assolir els
objectius propis, desenvolupar el coneixement i totes les
potencialitats personals que faran possible participar de
manera conscient, crítica, responsable i cívica en una
societat democràtica.

- Què pot comportar en una societat democràtica tenir un 
percentatge elevat de lectors que no arribin a desenvolupar 
aquest nivell de comprensió?

47
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Ineludible, en una ciutadania democràtica
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http://w
w

w
.preset.org

Un dèficit en competència lectora és una...

de les portes d’entrada a l’exclusió social



Un DRET BÀSIC!!!

de TOT l’alumnat (en 13 anys d’escola!)



Per tant, i en resum...

51
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Un lector competent

És capaç d’utilitzar alhora diversos 
coneixements i habilitats relacionats amb la 

lectura per resoldre situacions de la vida 
personal, escolar i, més tard, laboral
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Llegir per

Participar en la 
societat

Assolir objectius 
particulars

Desenvolupar el 
potencial personal

Desenvolupar 
coneixement

Un concepte de lectura complex



Sap llegir
Relacions grafia-so (EI/CI)

Percepció visaul

Consciència fonològica

Reconeixement de paraules

Treball de frase
(EP/ESO)

Idees i relació entre idees   
Maneres de llegir (propòsits) 

Estructura dels textos      
Estratègies de comprensió

Sap llegir per aprendre
(CM/CS/ESO)

Competència informacional

Lectura d’estudi 

Un lector competent

Llegeix per gust
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Una lectura MOLT recomanable!
Desplegament de la competència lectora
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Pàg. 7-22
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