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 Material de formació 

Orientacions equip de coordinació 

 

 

1. Títol: El Pla de Lectura de Centre (45 h) 

2. Unitat que la proposa: Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme (Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics) 

3. Tema: El Pla de lectura de centre (Ed. Infantil i Primària i Educació Secundària) 

4. Objectius:  

- Prendre consciència de la necessitat de disposar d’un Pla de Lectura de Centre (PLEC) per donar coherència a l’ensenyament-aprenentatge de la lectura i al treball 
de l’hàbit lector. 

- Descobrir i analitzar els components dels tres eixos del PLEC (saber llegir, llegir per aprendre i gust per llegir). 
- Reflexionar sobre el paper de la biblioteca escolar en l’elaboració i la implementació del PLEC. 
- Efectuar la diagnosi bàsica de la biblioteca del centre. 
- Reflexionar sobre els recursos de l’entorn per a la implementació del PLEC i efectuar-ne 
- Efectuar la diagnosi bàsica de cada un dels àmbits del PLEC per detectar punts forts i punts susceptibles de millora. 
- Detectar necessitats de formació al voltant d’un o més d’un dels àmbits del PLEC. 
- Recollir els acords metodològics i organitzatius que té el centre de cada un dels àmbits del PLEC i revisar-los per tal que puguin formar part del document. 
- Planificar l’elaboració del PLEC. 
- Iniciar la redacció del PLEC, amb el suport dels materials de la FIC. 
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5. Continguts: 

- Pla de Lectura de Centre 
- Fases d’elaboració del PLEC 
- Àmbits del PLEC: recursos interns i externs, saber llegir, llegir per aprendre, gust per llegir 
- Procés lector 
- Estratègies de comprensió lectora 
- Hàbit lector 
- Enfocament competencial de la lectura 
- Aprenentatge inicial de la lectura 
- Competència informacional 
- Biblioteca escolar, biblioteca d’aula 
- PLEC i entorn 
 

6. Explicació de les fases de la FIC 

Es tracta d’un itinerari formatiu intern que pretén promoure la reflexió sobre la necessitat de disposar d’un PLEC  i iniciar la diagnosi i recollida d’acords metodològics i 

organitzatius al voltant de l’aprenentatge de la lectura, l’aprenentatge a través de la lectura i el foment de l’hàbit lector.  

L’itinerari formatiu s’articula en quatre fases: 

- Fase 1: Pla de Lectura de Centre i treball col·legiat 
- Fase 2: Diagnosi dels àmbits del PLEC i anàlisi de resultats 
- Fase 3: Inici de l’elaboració del PLEC 
- Fase 4: Compleció del PLEC i avaluació de la FIC  
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FASE 1 

Aquesta fase s’organitza en dues activitats: 

1. Aproximació al Pla de Lectura de Centre 
2. Com ens podem organitzar? 

Els seus objectius són iniciar la sensibilització del professorat envers la necessitat d’un PLEC, conèixer-ne l’estructura i  planificar la temporització i organització de la FIC. 

A la primera activitat es proposa desenvolupar tres exercicis: 

1. Reflexió, primer individual i després en grup, sobre les necessitats que han mogut el claustre a iniciar la FIC (sessió plenària). 
2. Projecció del vídeo i visionat col·lectiu (sessió plenària). 
3. Informe de la sessió per analitzar punts forts i punts febles del centre respecte al contingut del vídeo (sessió cicles/equips docents i sessió grup impulsor). 

La segona activitat va destinada a planificar les diferents fases de la FIC i implicar el claustre. En aquesta activitat es proposen dos exercicis: 

1. A partir de la proposta de seqüència de temporització del PLEC (document i presentació digital) reflexionar sobre les fases d’elaboració i el temps necessari 
per a cada fase, així com sobre possibles agrupaments de treball (sessió plenària, treball en parelles, petit grup). 

2. Elaboració del cronograma i planificació de la FIC (grup impulsor). 
 
En la Fase 1 es posen a disposició del centre diversos materials per desenvolupar les activitats proposades: 

- Vídeos: El Pla de lectura de Centre - Seqüència d’elaboració del PLEC 
- Document 1: Abans de començar 
- Document 2: Proposta de guió del PLEC 
- Document 3: Informe de la sessió 
- Document 4: Proposta de seqüenciació temporal d’elaboració del PLEC 
- Document 5: Reflexió sobre les fases i la seqüència d’elaboració del PLEC 
- Document 6: Planificació de la FIC 
- Es recomana iniciar la lectura del document La lectura en un centre educatiu, especialment la part II dedicada al Pla de Lectura de Centre. 

 
 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/lectura/la_lectura_en_un_centre_educatiu.pdf
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Esquema Fase 1 

 
 

Durada prevista: 5 h 
 

Activitat Temàtica 
 

Exercici 
 

Nivell de treball 
 

Documents de suport 

1 Aproximació al Pla de Lectura de 
Centre 

1 Reflexió sobre la FIC Individual 
Claustre 

Document 1 

2 Projecció vídeo  Claustre Vídeo 

3 Elaboració d’informe de la sessió Cicles/equips docents Document 2 
Document 3 Sessió Grup Impulsor per compartir els 

informes 
Grup impulsor 

2 Com ens podem organitzar? 
1 Col·loqui seqüència temporal 

d’elaboració del PLEC i possibles 
formes d’organització 

Parelles 
Petit grup 
Claustre 

Vídeo 
Document 4 
Document 5 

2 Planificació de la FIC Grup impulsor Document 6 
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FASE 2 

Aquesta fase s’organitza en sis activitats: 

1. Temps de diagnosi 
2. Recursos interns: la biblioteca escolar 
3. Recursos externs 
4. Eix “Saber llegir” 
5. Eix “Llegir per aprendre” 
6. Eix “Gust per llegir” 

Els seus objectius són descobrir la necessitat d’una bona diagnosi dels recursos disponibles (interns i externs) i de cada un dels eixos de la competència lectora (CL); aplicar 
la diagnosi, compartir-ne resultats, així com revisar de quins aspectes ja existeixen acords didàctics i metodològics en el centre i de quins faria falta desenvolupar-ne. 

A la primera activitat es proposa desenvolupar dos exercicis: 

1. Projecció d’una infografia sobre la fase de diagnosi i col·loqui. 
2. Anàlisi de la seqüència de diagnosi que es proposa i adaptació al centre. Descoberta de les eines de diagnosi. 

La segona activitat consta de dos exercicis destinats a reflexionar sobre el paper de la biblioteca escolar en l’elaboració i la implementació del PLEC i a efectuar-ne una 
diagnosi bàsica: 

1. Projecció d’un vídeo sobre el paper de la biblioteca en l’elaboració i implementació del PLEC i col·loqui. 
2. Aplicació eina de diagnosi, anàlisi de punts forts i febles i traspàs al claustre 

La tercera activitat inclou dos exercicis orientats a reflexionar sobre els recursos externs del centre i efectuar-ne la seva diagnosi: 

1. Projecció d’un vídeo sobre els recursos externs i col·loqui. 
2. Aplicació eina de diagnosi, anàlisi de punts forts i febles i traspàs al claustre. 

La quarta activitat es dedica a l’eix “Saber llegir”. En aquesta activitat també s’haurà de prendre alguna decisió de caire general. Es proposen tres exercicis: 

1. Projecció d’un vídeo. 
2. Aplicació de l’eina de diagnosi, anàlisi de punts forts i febles, inventari d’acords i traspàs al grup impulsor. 
3. Conclusions de la diagnosi, inventari d’acords de centre i traspàs al claustre. 
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Els exercicis 1, 2 i 3 es repetiran en cada un dels eixos.  

La cinquena activitat va destinada a l’eix “Llegir per aprendre”. Es proposen tres exercicis: 

1. Projecció d’un vídeo. 
2. Aplicació de l’eina de diagnosi, anàlisi de punts forts i febles, inventari d’acords i traspàs al grup impulsor. 
3. Conclusions de la diagnosi, inventari d’acords de centre i traspàs al claustre. 

La sisena activitat va destinada a l’eix “Gust per llegir”. Es proposen tres exercicis: 

1. Projecció d’un vídeo. 
2. Aplicació de l’eina de diagnosi, anàlisi de punts forts i febles, inventari d’acords i traspàs al grup impulsor. 
3. Conclusions de la diagnosi, inventari d’acords de centre i traspàs al claustre. 

 
En la Fase 2 es posen a disposició del centre diversos materials per desenvolupar les activitats proposades: 

- 3 vídeos: diagnosi, recursos interns i recursos externs del centre. 
- 3 vídeos corresponents a l'eix "Saber llegir" (un per a cada cicle educatiu). 
- 3 vídeos corresponents a l'eix "Llegir per aprendre" (un per a cada cicle educatiu). 
- 3 vídeos corresponents a l'eix "Gust per llegir" (un per a cada cicle educatiu). 
- Infografia: Fase de diagnosi. 
- Document 7: Seqüència de la diagnosi. 
- Eines de diagnosi dels recursos interns i externs del centre. 
- Eines de diagnosi per a cada eix del de la CL. 
- Document 8: Conclusions de la diagnosi dels recursos interns. 
- Document 9: Conclusions de la diagnosi per als recursos externs. 
- Documents 10, 12 i 14: Informe de cicle/equip docent per als tres eixos de la CL. 
- Documents 11, 13 i 15: Informe de centre per a cada eix de la CL. 
- Es recomana continuar la lectura del document La lectura en un centre educatiu, especialment la part II dedicada al Pla de Lectura de Centre. 

 
 

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/lectura/la_lectura_en_un_centre_educatiu.pdf
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Esquema Fase 2 

 
Durada prevista: 20 h 
 

Activitat Temàtica Exercici Nivell de treball Documents de suport 

1 Temps de diagnosi 1 Infografia i diàleg obert Claustre Infografia 

2 Procés de diagnosi i eines  Claustre Vídeo 
Document 7 
Eines de diagnosi 

2 Recursos interns: biblioteca escolar 1 Vídeo i diàleg obert Claustre Vídeo 

2 Aplicació eina de diagnosi, anàlisi de 
punts forts i febles i traspàs al claustre 

Equip Impulsor/ comissió biblioteca, 
claustre 

Eina de diagnosi 
Document 8 

3 Recursos externs 1 Vídeo i diàleg obert Claustre Vídeo 

2 Aplicació eina de diagnosi, anàlisi de 
punts forts i febles i traspàs al claustre 

Equip Impulsor/ comissió biblioteca, 
claustre 

Eina de diagnosi 
Document 9 

4 Eix “Saber llegir” 1 Vídeo i diàleg obert Claustre Vídeos 

2 Aplicació d’eines de diagnosi de l’eix, 
anàlisi de punts forts i punts febles, 
inventari d’acords i traspàs al grup 
impulsor  

Individual, cicle/equips docents, grup 
impulsor 

Eines de diagnosi 
Document 10 
 
 

3 Conclusions de la diagnosi,  inventari 
d’acords de centre i traspàs al claustre 

Grup impulsor/ claustre Document 11 
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5 Eix “Llegir per aprendre” 
1 Vídeo i diàleg obert Claustre Vídeo 

2 Aplicació d’eines de diagnosi de l’eix, 
anàlisi de punts forts i punts febles, 
inventari d’acords i traspàs al grup 
impulsor  

Individual, cicle/equips docents, grup 
impulsor 

Eines de diagnosi 
Document 12 
 

3 Conclusions de la diagnosi,  inventari 
d’acords de centre i traspàs al claustre 

Grup impulsor/ claustre Document 13 

6 Eix “Gust per llegir” 
1 Vídeo i diàleg obert Claustre Vídeo 

2 Aplicació d’eines de diagnosi de l’eix, 
anàlisi de punts forts i punts febles, 
inventari d’acords i traspàs al grup 
impulsor  

Individual, cicle/equips docents, grup 
impulsor 

Eines de diagnosi 
Document 14 
 

3 Conclusions de la diagnosi,  inventari 
d’acords de centre i traspàs al claustre 

Grup impulsor/ claustre Document 15 
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FASE 3    

Aquesta fase s’organitza en tres activitats: 

1. Disseny del document. 
2. Sistematització de la recollida d’activitats. 
3. Identificació d’eixos forts i febles i inici de la redacció del document. 

Els seus objectius són explorar diferents models de PLEC per poder decidir el seu, dissenyar el document per sistematitzar les estratègies, activitats i accions per 
implementar el PLEC, prendre consciència de quins són els eixos forts i febles en el centre i començar la redacció del PLEC. 
 
A la primera activitat es proposa desenvolupar dos exercicis: 

1. Projecció d’una infografia sobre la maquetació del document i consulta de documents d’exemple. 
2. Presa de decisions concretes sobre el format del seu document. Inici de la redacció del PLEC. 

 
A la segona activitat es proposa desenvolupar un exercici: 

1. Analitzar la fitxa de recollida d’estratègies, accions i activitats que proposa la FIC i fer-se-la seva, fent-ne adaptacions, si escau. 
 
La tercera activitat consta de dos exercicis: 

1. Identificar els eixos forts i febles i  selecció de l’eix de la CL que s’inclourà en el document que s’està elaborant. 
2. Inici de la redacció de l’eix escollit. 

En la Fase 3 es posen a disposició del centre diversos materials per desenvolupar les activitats proposades: 

- Infografia: El document 
- Document 2: Proposta de guió del PLEC 
- Models de PLEC de centres 
- Document 16: Fitxa de descripció d’activitats 
- Exemples de fitxes d'activitats de centres 
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Esquema Fase 3 
 

Durada prevista: 15 h 
 

Activitat Temàtica Exercici Nivell de treball Documents de suport 

1 Disseny del document 1 Infografia, diàleg obert i consulta 
exemples 

Claustre Infografia 
Documents d’exemple 

2 Presa de decisions sobre el format del 
PLEC. Inici de la redacció del PLEC. 

Grup impulsor Document 2 (fase I) 

2 Sistematització de la recollida 
d’accions/estratègies/activitats 

1 Anàlisi de la fitxa proposada i adaptació 
al centre, si escau. 

Grup impulsor/ claustre Document 16 

3 Identificació d’eixos forts i febles i 
inici de la redacció del PLEC 

1 Identificació de quins eixos són forts i 
febles, de quins hi ha acords de centre i 
elecció de l’eix de la CL que es 
redactarà. 

Claustre Documents 11, 13, 15 (fase 2) 
 

2 Redacció completa d’un eix de la CL Cicles/equips docents 
Grup impulsor 
Claustre 

Exemples d’activitats 
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FASE 4 
 

Aquesta fase s’organitza en tres activitats: 

1. Avaluació i difusió del PLEC 
2. Planificació de la continuïtat  en la redacció del PLEC 
3. Valoració de l’activitat  formativa de la FIC 

Els seus objectius són reflexionar sobre com es farà l’avaluació i la difusió del PLEC, avaluar el treball fet fins el moment així com els continguts de la FIC, identificar 
possibles necessitats de formació per millorar algun dels eixos del PLEC que falta redactar i planificar la continuació autònoma de l’elaboració del PLEC. 

A la primera activitat es proposa desenvolupar tres exercicis: 

1. Projecció d'una infografia i presa de decisions sobre la difusió del PLEC, un cop acabat. 
2. Projecció d'una infografia i presa de decisions sobre com es farà l'avaluació del PLEC, un cop acabat. 
3. Redacció d'aquests apartats del PLEC. 

A la segona activitat es proposa desenvolupar dos exercicis: 

1. Detecció de les necessitats de formació, a partir de la web de l’Impuls de la lectura, de la web del Programa biblioteca escolar “puntedu” i de la informació 
proporcionada pel CRP de referència. 

2. Planificació de la continuació del PLEC. 

La tercera activitat consta d’un exercici: 

1. Reflexió i diàleg per valorar el treball realitzat i els continguts de la FIC. 

En la Fase 4 es posen a disposició del centre diversos materials per desenvolupar les activitats proposades: 

- Infografia: Mitjans de difusió del PLEC. 
- Infografia: Avaluació del PLEC. 
- Document 17: Planificació de la continuïtat del PLEC. 
- Document 18: Informe de centre "Avaluació de la FIC". 

 



 

 

                             El Pla de lectura de Centre (PLEC)   

 

-12- 
 

 
Esquema Fase 4 

Durada prevista: 5 h 
 

Activitat Temàtica Exercici Nivell de treball Documents de suport 

1 Difusió i avaluació del PLEC 1 Infografia i debat sobre els possibles 
mitjans de difusió 

Claustre Infografia 

2 Infografia i debat sobre la possible 
avaluació del PLEC 

Claustre Infografia 

3 Redacció dels apartats: difusió i 
avaluació del PLEC 

Grup impulsor 
 

 

2 Planificació de la continuïtat del 
PLEC 

1 Detecció de necessitats de formació en 
algun àmbit del PLEC i revisió de l’oferta 
formativa 

Grup impulsor 
 

Documents 8, 9, 11, 13 i 15 (fase 
2) 
Webs de formació ILEC i 
“puntedu” 
WEB CRP 

2 Planificació de la continuïtat del PLEC 
després de la FIC 

Grup impulsor 
Claustre 

Document 17 

3 Valoració de l’activitat formativa 1 Reflexió i diàleg sobre l’activitat 
formativa de la FIC 

Cicles/equips docents 
Claustre 

Document 18 

 


