
Hàbit lector: 30’ de lectura diària i biblioteca
Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Formació interna de centre                                      
“Millorar la lectura en un centre d’EI i EP”
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Tenir aquest hàbit correlaciona amb...

. Resultats escolars

. Millora de la comprensió i la competència lectora

. Millora de l’expressió escrita

. Nivell de coneixements generals

. Comprensió d’altres cultures

. Comprensió de la naturalesa humana

. Capacitat de presa de decisions

Wells, 1986; Bruner, 1996; Cunningham i Stanovich, 1998; Allan i cols., 2005;           
Roos i cols.; 2006

Socialment, molt rellevant!
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Aidan Chambers (1973)

Els lectors ES FAN, no neixen

http://culture-et-debats.over-blog.com

Els NO lectors també!!
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Característiques d’un centre que promou 
l’hàbit de la lectura                                                                          

(Linda Grambell, 1996; Turner, 1997; Guthrie i cools., 1996; OECD, 2002)

. Hi ha docents que són models de lectura.

. És un entorn ric en llibres.

. Els alumnes poden escollir lliurement les lectures.

. Hi ha moltes interaccions socials, sobre llibres i lectura.

. Es construeixen socialment els significats.

. La lectura interacciona amb el món real.

. Es donen incentius que reflecteixin el valor de la 
lectura.

. Hi ha expectatives elevades per a tots els alumnes.

. Es proposen tasques obertes (no de solució única).
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LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’educació. («BOE» 106, de 
4-5-2006.)Educació primària

Article 19.3 ...a fi de fomentar l’hàbit de la lectura, s’hi ha de 

dedicar un temps diari.

Per això és llei, des fa 7 anys!

DECRET 142/2997 de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 

ensenyaments de l’educació primària

Article 8. Competències bàsiques
8.5 La lectura és un factor fonamental per al  desenvolupament 
de les Cb i ha d’estar inclosa en el desenvolupament de totes 
les àrees. els centres, en organitzar la seva pràctica docent, han 
de garantir una mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats 
a la lectura.
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DECRET 142/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària

Capítol I
Disposicions de caràcter general

Article 3
Objectius de l'educació primària

L'educació primària ha de contribuir a:
e) Conèixer i utilitzar de manera apropiada tant la llengua 

catalana, com la llengua castellana i, si s'escau, l'aranès, 
així com una llengua estrangera, i desenvolupar hàbits 
de lectura.
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És a l’ARTICULAT del Decret                           
NO l’annex del currículum

Qüestió d’escola!
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“El plaer és una precondició
important per esdevenir un lector
efectiu. Així, per reforçar el
rendiment en lectura, les escoles
poden tant instruir en tècniques
lectores com fomentar l’interès per
la lectura”.

Traduït del document PISA 2009 at a Glance, a :
FERRER, F. et alt. PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya. Fundació Bofill.
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PISA 2000                                                      
(OCDE, 2002)

Trobar maneres de fer interessar els estudiants per la 
lectura pot ser un dels mitjans més eficaços per 

promoure el canvi social

Que t’agradi llegir i llegir amb freqüència suposa un 
avantatge més gran que tenir uns pares amb un 

nivell educatiu superior i millor categoria 
professional

www.igcla.wordpress.com
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Què s’hauria de fer en els 30’?
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30’ de lectura: Activitats bàsiques

Lectura expressiva del 
mestre o dels alumnes 

(a partir de 2n/3r)

Lectura autònoma i 
individual

+

-

Lectura expressiva del 
mestre o dels alumnes 

(a partir de 2n/3r)

Lectura autònoma i 
individual

Temps de parlar del llegit

Recomanacions

Presentacions

Opinions

Clubs de lectura

Debats

Converses literàries

Temps de lectura

Lectura expressiva del 
mestre o dels alumnes 

(a partir de 2n/3r)

Lectura autònoma i 
individual
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“L’única i més important activitat per construir 

la comprensió i les habilitats essencials per l’èxit 

en l’aprenentatge de la lectura sembla ser 

llegir en veu alta als infants” (IRA, 1998). 

International Reading Association i National Association for the Education of  Young Children (1998): 
“Learning to Read and Write. Developmentally Appropriate Practices for Young Children.” The Reading Teacher, Vol 52, 
2, 193-216.



“L’animació a la lectura s’ha de fonamentar en l’establiment 
d’una relació de plaer entre els infants, els llibres i l’adult que 

transmet allò que estima”
Michèle Cochet. 

Biblioteca infantil de Plessis-Robinson
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Llegiu als alumnes
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Cada dia un bocinet!

http://matildamjel.blogspot.com
http://brayan-brayanguti.blogspot.com

A l’ educació primària, no al parvulari!
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Llegiu amb els que els costa, sobretot!

http://www.insbruguers.cat
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Seguiu-me!

Qui vol llegir amb mi?

Modelatge de lectura fluida
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http://blogs.ua.es

[1] http://www.ivoox.com/peix-nicolau-audios-mp3_rf_473236_1.html

Va, doncs,segueix!

El Nicolau era un noi que vivia en un poblet de El Nicolau era un noi que vivia en un poblet de El Nicolau era un noi que vivia en un poblet de El Nicolau era un noi que vivia en un poblet de 
pescadors a la vora del mar. Des de ben petit, li pescadors a la vora del mar. Des de ben petit, li pescadors a la vora del mar. Des de ben petit, li pescadors a la vora del mar. Des de ben petit, li 
agradava anar a la platja i jugar amb les onades, agradava anar a la platja i jugar amb les onades, agradava anar a la platja i jugar amb les onades, agradava anar a la platja i jugar amb les onades, 
fer castells de sorra, collir petxines i pedres petites de fer castells de sorra, collir petxines i pedres petites de fer castells de sorra, collir petxines i pedres petites de fer castells de sorra, collir petxines i pedres petites de 
tots colors.tots colors.tots colors.tots colors.

Les pedres que més li agradaven eren les de cristall Les pedres que més li agradaven eren les de cristall Les pedres que més li agradaven eren les de cristall Les pedres que més li agradaven eren les de cristall 
verd, perquè deia que eren trossos d’un palau verd, perquè deia que eren trossos d’un palau verd, perquè deia que eren trossos d’un palau verd, perquè deia que eren trossos d’un palau 
submergit a les profunditats marines.submergit a les profunditats marines.submergit a les profunditats marines.submergit a les profunditats marines.

Un dia, mentre passejava per la vora del mar, de Un dia, mentre passejava per la vora del mar, de Un dia, mentre passejava per la vora del mar, de Un dia, mentre passejava per la vora del mar, de 
sobte...sobte...sobte...sobte...



19

http://www.contes.cat/escrits-contes/
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P/CI: Un cada dia!

http://www.teatrearlequi.com/resources/_wsb_485x331_l_hora_del_conte.jpg



21

“Si vols un adult amb un pensament creatiu, de petit 

explica-li contes; si el vols, a més, savi, explica-li 

més contes”. 

h
tt

p
:/

/
w

w
w

.d
w

-w
or

ld
.d

e

Albert Einstein
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O veu o imatge, les dues alhora no!
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SEMPRE! a la seva alçada

Sobretot en distàncies curtes i espais reduïts!
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Seguir el narrador! (CM i CS)

http://www.stockphotos.mx
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Cada setmana un conte popular

Infants de CI al parvulari

Deures?

“Senyu”, jo també ho 
faré quan sigui a 2n?
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30’ de lectura: Activitats bàsiques

Lectura expressiva del 
mestre o dels alumnes 

(a partir de 2n/3r)

Lectura autònoma i 
individual

+

-

Lectura expressiva del 
mestre o dels alumnes 

(a partir de 2n/3r)

Lectura autònoma i 
individual

Temps de lectura

Temps de parlar del llegit

Recomanacions

Presentacions

Opinions

Clubs de lectura

Debats

Converses literàries

Temps de lectura

Lectura expressiva del 
mestre o dels alumnes 

(a partir de 2n/3r)

Lectura autònoma i 
individual
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habitud 

f. [PS] [LC] [PE] Costum, disposició adquirida per la 
repetició d’un mateix acte. Contreure una habitud. 

Perdre una habitud. Això esdevingué en ell una habitud. Aquest 

estiu anirem a Ribes com d’habitud.

hàbit 

1 1 m. [RE] [ED] Vestit que denota una professió, un grau, especialment el que usen els 
religiosos i les religioses. 

1 2  [RE] posar-se hàbit. Vestir hàbit religiós durant un temps determinat en compliment 
d’una prometença. 

2 m. [LC] HABITUD
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30’

Lectura autònoma
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Cal posar-la l’horari
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Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

1 h.

1 h.

½ h. Esbarjo

1 h.

Dinar

¾ h.

¾ h.

Abans de situar matèries i mestres

30’ 30’

Una franja FIXA!
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Lectura autònoma: justificació

. Suposa un esforç menor que permet concentrar-se en la 

comprensió.

. Elimina pressió emocional en no haver-hi judici social.

. Permet adaptar-la al propi ritme de lectura,

. Millora la lectura d’aprenentatge i d’estudi,

. El lector pot executar tècniques i estratègies treballades 

anteriorment,

. Millora l’ortografia (per la pràctica de la via lèxica).

Mabel Condemarín (PLSS)                                                                                                 
Universitat Pontifícia de Xile
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Lectura autònoma: condicions

. Donar-li valor (horaris i símbols).

. El mestre també ha de llegir.

. Cal fer-ho sense interrupcions per permetre 
l’aprofundiment i la integració de la informació.

. Cal poder seleccionar les pròpies lectures.

. Els materials han de ser complets i coherents.

http://comunidadescolar.educacion.es

Mabel Condemarín (PLSS)                                                                                                 
Universitat Pontifícia de Xile
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Donar valor i símbols als 30’
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Donar valor al temps de llegir



TAMBÉ model de lectora silenciosa
Tots els alumnes no el tenen!
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Els alumnes (TOTS)  han de poder triar

Escola La Barquera (Alió)
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Diversificar els fons

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
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La La La La YoonYoonYoonYoon es passa el dia plorant a l’escolaes passa el dia plorant a l’escolaes passa el dia plorant a l’escolaes passa el dia plorant a l’escola

Per què?

Els àlbums, fonamentals, bàsics!
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Contes populars, imprescindibles

Quins a cada nivell?
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Llibres de coneixements, del temari del curs
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Diaris i revistes
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Llibres d’aula

Cal donar més valor als materials de treball!
Relectures: millor en “llibres”, que a la paret.
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Renovar els fons, periòdicament

A segon els TOCA la sèrie... de l’editorial...?
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Biblioteca d’Escola              Biblioteques d’aula

Biblioteca Escola M. De Déu del Remei (Alcover)

El proveïdor bàsic
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Les mestres responsables de les bibliotecàries 
escolars en saben molt!

http://grupbibliomedia.blogspot.com.es/
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Poden deixar MOLTS llibres

Convenis de préstec interbibliotecari

Moltes escoles ja ho fan!

Biblioteca Pública de 
Torreforta

TARRAGONA
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“Préstecs interbibliotecaris”

LLEI 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de 

Catalunya. (DOGC: 1727 de 29.03.1993)

Article 5: 

Integren el Sistema Bibliotecari de Catalunya:

a) La biblioteca nacional de Catalunya.

b) El Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

c) Les biblioteques universitàries,  les  biblioteques  de 
centres  d'ensenyament  no  universitari i les 
biblioteques especialitzades.      

La llei ho permet, des fa prop de 20 anys!
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30’ de lectura: Activitats bàsiques

Lectura expressiva del 
mestre o dels alumnes 

(a partir de 2n/3r)

Lectura autònoma i 
individual

+

-

Lectura expressiva del 
mestre o dels alumnes 

(a partir de 2n/3r)

Lectura autònoma i 
individual

Temps de lectura

Temps de parlar del llegit

Recomanacions

Presentacions

Opinions

Clubs de lectura

Debats

Converses literàries

Temps de lectura

Lectura expressiva del 
mestre o dels alumnes 

(a partir de 2n/3r)

Lectura autònoma i 
individual
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Els lectors han de sentir-se segurs i importants quan 
conten la història de “la seva lectura” 

Parlar bé sobre els llibres és una activitat en ella mateixa 

molt valuosa, però també és el millor entrenament 

que existeix per parlar bé sobre altres coses. 

Ajudant-los a parlar de les seves lectures, els ajudem a 

expressar-se sobre tot allò altre que hi ha en les seves 

vides. 
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Parlar del que han sentit llegir

Ho fem, sempre, amb el que ens agrada: el cinema, 
l’esport, la cuina, el viatjar, l’art... 
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“s’aprèn a llegir i comprendre millor els textos i
a escriure i a reflexionar i revisar com s’escriu,
s’apren a pensar, a partir d’unes bones
interaccions orals. En això juguen un paper clau
les preguntes, les que realitza el professorat i les
que han d’aprendre a formular els nois i noies”
(Decrets (142 i 143/2007 DOGC 4915 –pàg. 21828)

Annex 1 DECRETS 142 i 143/2007
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Descobrir el valor intrínsec,  personal, de la lectura.

Parlar del llegit: la conversa literària 
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A partir de bones preguntes

• Preguntes bàsiques

• Preguntes generals

• Preguntes específiques

L'enfocament Dime (Tell me) consisteix, bàsicament, a 
formular cert tipus de preguntes i a establir un veritable 

diàleg amb i entre els alumnes.
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30’ de lectura: Activitats bàsiques

Lectura expressiva del 
mestre o dels alumnes 

(a partir de 2n/3r)

Lectura autònoma i 
individual

+

-

Lectura expressiva del 
mestre o dels alumnes 

(a partir de 2n/3r)

Lectura autònoma i 
individual

Temps de lectura

Temps de parlar del llegit

Recomanacions

Presentacions

Opinions

Clubs de lectura

Debats

Converses literàries

Temps de lectura

Lectura expressiva del 
mestre o dels alumnes 

(a partir de 2n/3r)

Lectura autònoma i 
individual
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Pots parlar sobre el que 

llegeixes i defensar les 

teves preferències de 

lectura.

Caldria garantir-ho, facilitar-ho
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Presentació de llibres Recomanació de llibres

He portat aquest llibre perquè m'agrada molt l'Ernest. M'agraden els 
fillets del lleó Ernest. M'agrada perquè és simpàtic. Les il·lustracions 
també m'agraden sobretot m'agrada com estan fetes. Els materials que 
ha fet servir en Gusti. El text l'ha escrit la Lola Casas.

Opinions
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Espai de recomanacions

Espais d’opinió
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Els 5 + del mes
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http://blog.growingleaders.com

Llistes dels més llegits: a l’aula i al passadís!
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http://w
w

w
.tocinalosrosales.com

Estructura:                        
-Pactar pàgines lectura

- Llegir a casa

- Parlar del llegit



http://lib09kveluru.wordpress.com/

Biblioteques d’aula



A la xarxa, hi teniu exemples interessants

63

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16838



http://pinterest.com/reallygoodstuff/cool-
classroom-libraries/

64
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Caldria considerar...

⋅ Espai
⋅ Mobiliari
⋅ Materials
⋅ Temps i horaris
⋅ Participació i responsabilitat dels alumnes
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Amb la mateixa superfície es poden fer coses 
diferents
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No només per als petitsAmb un lloc de lectura “informal”



Amb taules i seients propis

68
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Butaques

Parvulari Escola d’Alió



Mobiliari

70

Verduler Penja 
tapadores

Expositor 
d’snacks
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Els contenidors: ordenen i faciliten
E

scola M
. D

e D
éu del R

em
ei (A

lcover)

L’important és que “sigui seva”, no el disseny!
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Préstec domiciliari: maletes viatgeres

Escola Dr. Serés (Alpicat)
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Amb orientacions per ajudar les famílies a tenir-ne 
un bon record
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Bàsics!
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