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1. 1. JUSTIFICACIÓ DEL PLA DE FOMENT DE LA LECTURA 

 

Fomentar la lectura ha sigut sempre, un dels objectius principals de 

totes les persones que, d’una manera o d’altra, han tingut la responsabilitat 

d’educar les noves generacions. Ens plantegem com transmetre l’interès per la 

lectura als xiquets i les xiquetes amb més possibilitats d’èxit per crear-los l’hàbit 

lector i iniciar-los en el camí de l’aprenentatge autònom: moure’s en la societat 

amb autonomia conscient i llibertat plena, és a dir, que siguen capaços 

d’aprendre a aprendre. 

La lectura estimula la imaginació i ajuda el desenvolupament del pensament 

abstracte. Considerem que la lectura és l’eix principal de tot aprenentatge, la 

base de l’ensenyança i una de les ferramentes principals  de l’aprenentatge 

significatiu i constructiu. Quan un alumne adquireix un llenguatge lector 

comprensiu, enriquit amb vocabulari del seu nivell, i integrat en la seua forma 

d’expressar-se diàriament, tant oralment com per escrit, estem creant el futur d’un 

ciutadà autònom, amb capacitat creativa i lliure per a pensar, expressar-se i 

decidir. Per tot això, considerem les habilitats lectores molt necessàries per a la 

consecució d’una formació integral de la persona. 

El PFL ha de planificar i organitzar els temps i els espais per a llegir, crear i 

consolidar actituds favorables per la lectura i per la cultura en totes les àrees, àmbits 

i matèries curriculars i integrar-hi les tecnologies de la informació i de la comunicació 

per afavorir l’alfabetització múltiple i el desenvolupament de la competència 

informacional. 

Al CEIP Luis Vives hem detectat la necessitat de cobrir carències en 

l’aprenentatge, potenciant un aprenentatge lector per a tots, i que permeta als 

més desfavorits a l’accés a uns nivells mínims de comprensió i expressió adquirits 

a través de la lectura. Aquest nivell comprensiu li permetrà posteriorment afrontar 

els aprenentatges curriculars amb més g a r a n t i e s  d’èxit.  Per això portem a 

terme actuacions de lectura que sense dubte ajudaran a tots i cadascun dels 

alumnes. 

El PFL ha de ser conseqüent amb l’ús vehicular que regula el projecte 

lingüístic de centre autoritzat i en vigor, i amb l’objectiu d’aconseguir un domini de 

la competència lectora en valencià i en castellà i un domini funcional d’una o més 
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llengües estrangeres. 

El PFL serà elaborat per la comissió de coordinació pedagògica amb la 

implicació de tota la comunitat educativa. 

La decisió d’elaborar el pla de foment de la lectura del centre, per altra 

banda, s’ha vist afavorida pel context normatiu vigent que incideix  de manera 

especial i clara en aquest aspecte educatiu, tal com veiem reflectit en el resum 

descrit en la introducció a l’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria 

d’Educació de la Generalitat Valenciana, per la qual es regulen els plans per al 

foment de la lectura en els centres de la Comunitat Valenciana. 

 

2. ANÀLISI PRÈVIA DE LA SITUACIÓ INICIAL I NECESSITATS DEL CENTRE. 

 

Perquè els adults som models per al nostre alumnat, analitzem tant les 

necessitats dels menuts, com les de nosaltres com a docents, com les de tota la 

comunitat educativa.   

Al curs 2021-2022 ho farem, per una banda per nivells ja que la nova 

normativa així ens aconsella treballar i per altra banda atenent a les instal·lacions 

que disposa el centre (biblioteca, aula d’informàtica i tractament de les TIC’s). 

 

3 ANYS NECESSITATS DE: 

ALUMNAT PROFESSORAT COMUNITAT 

- La millora de les habilitats 
prèvies a la 
lectoescriptura (atenció, 
orientació espacial...) 

- La millora de la 
consciència fonològica. 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Expressió oral en grup i 
iniciació lectoescriptura. 

- Aprendre a gaudir dels 
llibres. 

- Crear hàbits lectors. 

- Gaudir d'una animació 
lectora. 

- Desenvolupar el gust per 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Recursos materials. 
(dotació de llibres en 
totes les llengües oficials) 

- Tècniques per a posar en 
pràctica recursos 
metodològics. 

 

- Fomentar en els/les fills/es 
el plaer de la lectura al 
voltant dels 
llibres.(adequades la seua 
edat). 

- Implicació de les famílies 
en les activitats de l’aula. 
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la lectura en totes les 
llengües. 

 

4 ANYS NECESSITATS DE: 

ALUMNAT PROFESSORAT COMUNITAT 

- La millora de les habilitats 
prèvies a la 
lectoescriptura (atenció, 
orientació espacial...) 

- La millora de la 
consciència fonològica. 

- Millora de la comprensió 
oral i escrita. 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Desenvolupar el gust per 
la lectura en totes les 
llengües 

- Tindre més contacte físic 
amb els llibres i 
contes. 

- Expressió oral en grup. 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Recursos materials. 
(dotació de llibres en 
totes les llengües 
oficials) 

- Tècniques per a posar 
en pràctica recursos 
metodològics. 

 

- Fomentar en els/les fills/es 
el plaer de la lectura al 
voltant dels 
llibres.(adequades la seua 
edat). 

- Implicació de les famílies 
en les activitats de l’aula. 

 

5 ANYS NECESSITATS DE: 

ALUMNAT PROFESSORAT COMUNITAT 

- La millora de les habilitats 
prèvies a la 
lectoescriptura (atenció, 
orientació espacial...) 

- La millora de la 
consciència fonològica. 

- Millora de la comprensió 
oral i escrita. 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Desenvolupar el gust per 
la lectura en totes les 
llengües 

- Afavorir la comprensió 
lectora a partir dels 
diferents codis de 
comunicació. 

- Fomentar l’ús i 
l’organització de la 
biblioteca d’aula pel mig 

- Prendre consciència i 

 valorar la diversitat. 

- Dinamització de la 
biblioteca d’aula. 

- Recursos materials. 
(dotació de llibres en totes 
les llengües oficials) 

- Tècniques per a posar en 
pràctica recursos 
metodològics. 

- Establir la lectura de 
diferents recursos literaris 
dins les rutines diàries. 

-  Adquisició de 
competències per ajudar a 
l'alumnat en l'adquisició 
del procés lectoescriptor. 

- Ajudar a les famílies a 
transmetre el gust per la 
lectura als seus fills. 

- Fomentar, des de casa, 
una actitud reflexiva y 
crítica. 

- Gaudir de diferents 
recursos literaris i formes 
de representació. 
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del préstec setmanal.   

- Crear hàbits lectors. 

- Assabentar-se de la 
funcionalitat del 
llenguatge escrit. 

- Fomentar una actitud 
reflexiva i crítica davant 
situacions noves viscudes 
a través de la lectura 

 

1r NECESSITATS DE: 

ALUMNAT PROFESSORAT COMUNITAT 

- La millora de les habilitats 
prèvies a la 
lectoescriptura (atenció, 
orientació espacial...) 

- La millora de la 
consciència fonològica. 

- Millora de la comprensió 
oral i escrita. 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Disposar d’una biblioteca 
d’aula, afavorir el 
descobriment de la lectura 
i els coneixements. 

- Difondre el gust per la 
lectura, proposant reptes 
que requereixen lectura, 
com pòsters, cartells, ... 

- Dramatitzar diferents 
textos: tant lectures y 
contes, com textos 
teatrals curts. 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Disposar de material 
didàctic (diccionaris, 
vocabularis,...) i material 
de consulta/innovadors 
per al docent. 

- Tindre recursos en les tres 
llengües, així materials 
manipulatius per al procés 
d’ensenyament. 
 

- Adquisició de 
competències per  ajudar 
a l'alumnat en l'adquisició 
del procés lectoescriptor. 

- Facilitar a la família 
recursos d’ajuda per a 
millorar la lectoescriptura 
de l’alumnat. 

- Ajudar a les famílies a 
transmetre el gust per la 
lectura als seus fills. 

- Fomentar, des de casa, 
una actitud reflexiva i 
crítica. 

 

2n NECESSITATS DE: 

ALUMNAT PROFESSORAT COMUNITAT 

- La millora de les habilitats 
prèvies a la 
lectoescriptura (atenció, 
orientació espacial...) 

- La millora de la 
consciència fonològica. 

- Millora de la comprensió 
oral i escrita. 

- Prendre consciència i 

 valorar la diversitat. 

- Disposar d’una biblioteca 
d’aula. 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Disposar de material 
didàctic (diccionaris, 

- Adquisició de 
competències per ajudar a 
l'alumnat en l'adquisició 
del procés lectoescriptor. 

- Compromís de la família 
amb la lectura. 

- Fomentar, des de casa, 
una actitud reflexiva i 
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- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Disposar d’una biblioteca 
d’aula, afavorir el 
descobriment de la lectura 
i els coneixements. 

- Difondre el gust per la 
lectura, proposant reptes 
que requereixen lectura, 
com pòsters, cartells, ... 

- Dramatitzar textos. 

vocabularis,...) i material 
de consulta/innovadors 
per al docent. 

- Tindre recursos en les tres 
llengües, així materials 
manipulatius per al procés 
d’ensenyament. 
 

crítica. 
 

 

 

3r NECESSITATS DE: 

ALUMNAT PROFESSORAT COMUNITAT 

- Millora de la comprensió 
oral i escrita. 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Comprensió oral i escrita 

- Ús del diccionari 

- Expressió escrita de 
diferents gèneres textuals 

- Entonació, velocitat i 
fluïdesa en la lectura. 

- Vocabulari en valencià. 

- Utilització de la biblioteca 
d’aula. 

- Ús de les noves 
tecnologies per a fomentar 
la lectura. 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Préstec de llibres de la 
biblioteca de centre. 
(actualment no es porta a 
terme degut a les 
circumstàncies 
provocades per la 
pandèmia) 

- Llibres atractius per a 
l’alumnat 

- Llibres relacionats amb 
continguts de l'àrea de 
Ciències Socials i ciències 
Naturals. 
 

- Facilitar a la família 
recursos d’ajuda per a 
millorar la lectura. 

- Ajudar a les famílies a 
transmetre el gust per la 
lectura als seus fills. 

- Fomentar, des de casa, 
una actitud reflexiva i 
crítica. 

- Lectura en família tant en 
valencià com en castellà. 

 

4t NECESSITATS DE: 

ALUMNAT PROFESSORAT COMUNITAT 

- Millora de la comprensió 
oral i escrita. 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Animació lectora als 
espais oberts 

- Biblioteca d'aula. 

- Comprensió, expressió i 
producció escrita i oral en 
valencià i castellà. 

- Ús del diccionari. 

- Expressió escrita de 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Préstec de llibres de la 
biblioteca de centre.  
(actualment no es porta a 
terme degut a les 
circumstàncies 
provocades per la 
pandèmia). 

- Llibres atractius per a 
l’alumnat. 

- Llibres relacionats amb 

- Facilitar a la família 
recursos d’ajuda per a 
millorar la lectura. 

- Ajudar a les famílies a 
transmetre el gust per la 
lectura als seus fills. 

- Fomentar, des de casa, 
una actitud reflexiva i 
crítica. 

- Lectura en família tant en 
valencià com en castellà. 
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diferents gèneres textuals. 

- Entonació, velocitat i 
fluïdesa en la lectura. 

- Vocabulari en valencià. 

- Utilització de la biblioteca 
d’aula. 

- Ús de les noves 
tecnologies per fomentar 
la lectura. 

continguts de l'àrea de 
Ciències Socials i ciències 
Naturals. 

 

 

5é NECESSITATS DE: 

ALUMNAT PROFESSORAT COMUNITAT 

- Millora de la comprensió 
oral i escrita. 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Millorar l’entonació, 
fluïdesa, ritme i 
comprensió lectora. 

- Lectura individual 
silenciosa. 

- Fomentar el vocabulari en 
l’àrea de llengua 
valenciana. 

- Millorar l’expressió oral 
mitjançant exposicions 
orals a l’aula. 

 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Crear un banc de recursos 
materials per a treballar 
diferents continguts de 
lectura a l’aula. 

- Préstec de llibres de la 
biblioteca de centre. 
(actualment no es porta a 
terme degut a les 
circumstàncies 
provocades per la 
pandèmia) 

- Llibres atractius per a 
l’alumnat. 

- Llibres relacionats amb 
continguts de l'àrea de 
Ciències Socials i ciències 
Naturals. 

- Implicació de les famílies 
en les activitats 
relacionades amb el 
foment lector dels 
alumnes. 

- Fer ús de diferents espais 
a l’aire lliure del centre per 
a la realització d’activitats 
per al foment de la lectura. 

- Lectura en família tant en 
valencià com en castellà. 
 

 

6é NECESSITATS DE: 

ALUMNAT PROFESSORAT COMUNITAT 

- Millora de la comprensió 
oral i escrita. 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Millorar l’entonació, 
fluïdesa, ritme i 
comprensió lectora. 

- Lectura individual 
silenciosa. 

- Fomentar el vocabulari en 
l’àrea de llengua 

- Prendre consciència i 
valorar la diversitat. 

- Crear un banc de recursos 
materials per a treballar 
diferents continguts de 
lectura a l’aula. 

- Préstec de llibres de la 
biblioteca de centre. 
(actualment no es porta a 
terme degut a les 
circumstàncies 

- Implicació de les famílies 
en les activitats 
relacionades amb el 
foment lector dels 
alumnes. 

- Fer ús de diferents espais 
a l’aire lliure del centre per 
a la realització d’activitats 
per al foment de la lectura. 

- Lectura en famIlia tant en 
valencià com en castellà. 
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valenciana. 

- Millorar l’expressió oral 
mitjançant exposicions 
orals a l’aula. 

provocades per la 
pandèmia) 

- Llibres atractius per a 
l’alumnat. 

- Llibres relacionats amb 
continguts de l'àrea de 
Ciències Socials i ciències 
Naturals. 

 

ÚS DE LES INSTAL·LACIONS: BIBLIOTECA, AULA D’INFORMÀTICA 

BIBLIOTECA DE CENTRE 

- L’equip docent és l’encarregat del funcionament de la biblioteca, coordinat per la 
Comissió de Foment Lector i de l’encarregada d’aquest tipus d’activitats. 

- Establir cada curs d’un Horari de préstec, normes de funcionament i registre manual 
d’usuaris. 

- L’equip docent junt la col·laboració de pares i mares del centre registra els llibres i 
classifica seguint les normes internacionals de catalogació bibliogràfica. 

- L’equip docent junt la col·laboració de pares i mares del centre informatitza la 
Biblioteca amb el programa de gestió de biblioteques; introducció de registres de 
llibres, registres d’usuaris... 

- Reorganització de la ubicació dels llibres a la Biblioteca per a que siga més funcional. 

- Realització de préstecs (dels llibres ja fitxats) a les tutories que ho han sol·licitat, per 
a que utilitzen els llibres a les biblioteques d’aula. 

- S’estableix un horari d’atenció de biblioteca, suport de foment lector, per als cursos i 
nivells educatius del centre que ho demanen. 

- Cada any es destina una quantitat de diners del centre a comprar llibres i material 
de Biblioteca. 

RESPECTE TRACTAMENT DE LES TIC’S 

- Hi ha un professor coordinador i encarregat del funcionament de l’aula d’informàtica. 

- L’aula és utilitzada per totes les classes i nivells del centre: per tot l’alumnat. Cal 
organitzar grups reduïts per a aprofitar més bé els recursos que hi ha, encara que 
disposem d’un ordinador per alumne a l’Aula Lliurex. 

- Utilitzar l’aula d’informàtica per a fer treballs de recerca informativa en tots els nivells. 

- Programar activitats d’aprenentatge per a millorar l’expressió escrita amb l’ús dels 
processadors de textos. 

- Cada any es destina una quantitat de diners del centre a comprar materials 
necessaris per al funcionament de l’aula d’informàtica. 

FALTA D’ESPAIS (SALÓ ACTES) 

- NO tenim Saló d’Actes i per aquesta raó, es fa molt difícil realitzar moltes activitats 
amb presència de més d’un grup d’alumnes. Tot aquest tipus d’activitats es realitzen 
al pati: siga hivern o estiu. 

- Actualment, sol·licitem el Saló d’Actes del IES ABASTOS, implicant desplaçament a 
l’exterior de les nostres instal·lacions. 

- Necessitat d’un Saló d’Actes per a donar-li un ús social i educatiu i utilitzar-lo per a 

les visites d’escriptors, conferències, representació d’obres de teatre, recitals... 
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3. OBJECTIUS ESPECÍFICS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR AMB EL 

DESENROTLLAMENT D’AQUEST PLA. 

 

3.1. OBJECTIUS I ACTIVITATS DE CENTRE. 

Els objectius generals que s’han de promoure segons l’Ordre 44/2011, de 7 

de juny, de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, per la qual es 

regulen els plans per al foment de la lectura en els centres de la Comunitat 

Valenciana,  són els següents: 

OBJECTIUS ACTIVITATS 

1. Fomentar en l’alumnat l’interès per la 
lectura i desenrotllar l’hàbit lector. 

2. Afavorir la comprensió lectora des de 
totes les àrees, matèries, àmbits i 
mòduls del currículum. 

3. Fomentar en l’alumnat la lectura co 
m a activitat d’oci i de gaudi. 

4. Posar en marxa l’AEE Tertúlies 
Literàries Dialògiques e n totes les 
aules. 

5. Promoure la col·laboració i 
participació de les famílies i altres 
membres de la comunitat educativa 
en activi tats de foment de lectura. 

6. E s t i mu la r  l ’ ú s  de fonts 
documentals   complementaris al 
llibre de text, tant en suports 
impresos com en suport digital i 
audiovisual. 

7. Fomentar en l ’alumnat una actitud 
reflexiva i crítica per mitjà del 
tractament de la informació. 

8. Potenciar l’ús i la dinamització de l a 
biblioteca del centre, així com les 
biblioteques d’aula i la del Barri. 
Conèixer una Biblioteca de València. 

9. Reforçar la figura dels mitjans 
audiovisuals i digitals com a mitjans 
de suport a la lectura. 

10. Contribuir al desenrotllament de la 
competència lingüística en l’alumnat. 

 
TOT EL PROFESSORAT 

 
-Activitats proposades al PAM 
relacionades amb la lectoescriptura. 
-Potenciar la lectura quan l’alumnat 
acaba de fer la tasca que tenim 
programada per a una sessió. 
- Dinamització de l'ús de la biblioteca per 
part de tot el professorat. Que tot el 
professorat sàpiga agafar/tornar llibres.* 
- Activitats de lectoescriptura i digitals 
en totes les àrees (llengües, resolució de 
problemes, llenguatge musical, lectures 
relacionades amb l’esport, etc.) 
- Fer que aparega en les programacions 
d'aula, activitats de biblioteca. 
- Dissenyar, proposar i col·laborar en les 
activitats de centre d’acord a la situació 
d’enguany 

- Dinamització de les Biblioteques d’aula. 
 

COMISSIÓ DEL PFL 
 

- Planificar activitats al voltant del Dia del 
Llibre. 
- Tramitar la compra dels materials que 
sol·liciten els companys a través de la 
dinamització de biblioteca. 
-Seleccionar i comprar llibres i organitzar 
animacions lectores amb el diners que 
dona la Conselleria per a dinamitzar la 
biblioteca escolar. 
- Realitzar una guia senzilla, clara i útil 
del funcionament del sistema de préstec 
de llibres de la biblioteca.* 
-Dissenyar activitats variades i 
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voluntàries de foment de la lectura de 
centre i coordinar-les. Buscar una obra 
teatral que puguen vindre i representar al 
pati de l’escola. 

 

Per altra banda, a més dels objectius especificats en l’Ordre 44/2011, de 

7 de juny, el nostre centre considera també important afegir-ne els següents: 

- Incidir de manera especial a l’hora de promoure la lectura literària en el 

coneixement dels escriptors i les escriptores de literatura infantil i juvenil 

en valencià. 

- Fer del foment  de la lectura un recurs útil i motivador per a celebrar al 

centre les efemèrides anuals que es consideren d’interés educatiu. 

- Fer present la lectura en totes les activitats didàctiques que tenen lloc en 

tots els cursos escolars i centres d’interés: el 9 d’Octubre, el Dia de la 

Pau, el Dia de l’Arbre, el Dia de la Dona... 

 

* Les activitats assenyalades queden ajornades fins que la normativa COVID-19 ho 

permeta 

 

3.2. OBJECTIUS, ACTIVITATS I CRITERIS D’AVALUACIÓ PER NIVELLS 

EDUCATIUS. 

 

ETAPA ED INFANTIL 

OBJECTIUS ACTIVITATS 

- Iniciació a la lectura. 

- Gaudir de la literatura i dels contes 
tradicionals. 

- Treballar atenció i memòria. 

- Ampliar vocabulari i començar a 
expressar-se amb coherència i cohesió.  

- Fomentar bons hàbits lectors. 
- Valorar la diversitat com un element 
enriquidor. 
- Aprendre la funcionalitat del llenguatge 
escrit mitjançant la lectura de contes. 
- Conèixer i familiaritzar als xiquets/etes 
amb el funcionament de la biblioteca tant 
de centre com d’aula. 

- Des d'AL i PT: Estimular l'adquisició dels 

- Activitats de expressió oral i d´iniciació 
lectoescriptura 

-  Gaudir de representacions teatrals, tant 
dins com fora de l’escola. 

Aprofitar-se dels recursos del entorn, com 
la biblioteca de València, IES Abastos, 
Muvim.... 

- Bibliopati amb llibres adequats als nivell 
de l’etapa. 

- Hora del conte una vegada a la 
setmana. 

- Dramatització de contes i històries. 

- Iniciació a l´us de la biblioteca del 
Centre. 



CEIP LUIS VIVES- València                                                                                  Pla de foment de la lectura- Octubre 2021 
 

12 
 

prerequisits cognitius per a un 
aprenentatge amb èxit de la 
lectoescriptura i millorar la consciència 
fonològica. 

- Biblioteca viatgera setmanal. 

- Exercicis d’atenció i memorització. 

-Contacontes, endevinalles, 
embarbussaments, cançons... 

- Lectura de imatges i pictogrames per a 
fomentar la expressió oral. 
- Des de PT/AL: Proposar materials que 
faciliten l'accés i millora del procés 
lectoescriptor I per al desenvolupament 
del programa d'estimulació lingüística 
oral en l'etapa d'infantil. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Realització de la Programació. Relació de les accions i de les activitats de foment 
de la lectura fetes en cada nivell i àrea. 
- Relació de les activitats d’expressió escrita fetes per l’alumnat en cada nivell i àrea. 
- Grau de satisfacció del professorat i de l’alumnat. 
- Realització i aplicació de proves d’avaluació inicial i final 
per a valorar els progressos aconseguits per l’alumnat. 
- Enquesta a les famílies per detectar les activitats més interessants. 
- Relació de les dificultats plantejades en el desenvolupament de les accions i 
de les activitats programades. 
- Registre (nombre) de llibres llegits per cada alumne/a en cada un dels nivells 
educatius del centre, amb distinció de la llengua en què està publicat. 

 

ETAPA ED. PRIMÀRIA 1r, 2N, 3r 

OBJECTIUS ACTIVITATS 

- Utilitzar de forma habitual els llibres com 
a mitjà de diversió dins i fora de l’aula, 
gaudint de la lectura. 

- Comprendre i interpretar textos. ( contes, 
llegendes, poemes...) 

- Incorporar poc a poc la lectoescriptura al 
procés d’ensenyament. 

- Fomentar l’ús de la English library a la 
biblioteca d’aula. 

- Millorar la comprensió oral totes les 
llengües. 

- Treballar la lectura en totes les llengües, 
afavorint la fluïdesa, correcció i entonació 
adequada. 

- Fomentar el gust per la lectura des de 
totes les àrees. 

- Fomentar la creativitat i espontaneïtat per 
a construir històries i representar-les. 

- Descobrir els recursos expressius del cos 
mitjançant el moviment. 

-Elaboració de contes i històries 
curtes. 

-Treballar l’expressió escrita i 
creativa a partir de contes, textos 
quotidians informatius,... 

- Donar informació a les famílies com 
ajuda per   a millorar el hàbits de 
lectura en casa. 

- Lectura de textos en totes les 
llengües. 

- Aprofitar  l'auxiliar de conversa per 
desenvolupar l’expressió oral en 
angles. 

- Aprofitar-se dels recursos del 
entorn, com la biblioteca de 
València, Abastos, Muvim.... 

Bibliopati amb llibres adequats als 
nivell de l’etapa. 

- Dramatitzacions de textos (role play) 
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- Des d'AL i PT: Estimular l'adquisició dels 
prerequisits cognitius per a un 
aprenentatge amb èxit de la 
lectoescriptura. Col·laborar amb 
tutors/es en l'adquisició i 
desenvolupament del procés 
lectoescriptor. Millorar la comprensió 
lectora. Millorar la consciència 
fonològica. Millorar la fluïdesa i 
l'entonació lectora. 

- Des de la tutoria: Informar a les famílies 
sobre els hàbits de lectura en casa. 

- Utilitzar la biblioteca d’aula i de centre. 

- Introduir als alumnes en altres formes de 
lectura diferent als contes; introduir els 
diferents estils literaris. 

- Ajudar al alumnat a descobrir les 
possibilitats d’utilització de diferents 
formes de lectura (silenciosa, oral, 
individual, o col·lectiva) 

- Des de PT/AL: Proposar materials que 
faciliten l'accés i millora del procés 
lectoescriptor. Realitzar lectures amb 
suports. 

- Diferents tipus de  lectura: silenciosa, 
oral, individual, o col·lectiva, 
cooperativa... 

-Treballar les tasques executives 
(observacions, autoinstruccions...) 
- Apadrinament lector per parelles de 
diferents nivells. 
- Biblioteca viatgera. 
-Realitzacions d’animacions lectores. 
-Realitzacions d’ activitats artístiques 
relacionades amb la lectura del llibre. 

- Buscar informació sobre un tema tractat 
en alguna àrea i fer un treball d’ampliació 
de continguts. 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Realització i aplicació d’una prova inicial i final de comprensió i expressió lectora i 

d’expressió oral i escrita, tant de textos literaris com de textos no literaris. 

- Programació: Activitats de foment de la lectura i de l’escriptura dins el currículum 

ordinari de l’alumnat fetes en cada nivell i àrea. 

- Relació de les activitats d’expressió escrita fetes per l’alumnat en cada nivell i àrea. 

- Registre del nombre i relació de les activitats de foment de la lectura i de l’escriptura 

específiques realitzades. 

- Grau    de    satisfacció    del professorat i de l’alumnat. 

- Intercanvi d’opinions amb l’alumnat i enquesta a les famílies per a detectar les 

activitats més gratificants i interessants. 

- Relació de les dificultats plantejades en el desenvolupament de les accions i 

de les activitats programades. 

- Registre amb el nombre de llibres llegits per cada alumne/a en cada un dels nivells, 

amb distinció de la llengua en què està publicat. 

 

ETAPA ED. PRIMÀRIA 4t, 5é, 6é 

OBJECTIUS ACTIVITATS 

- Valorar la lectura com a un 
aprenentatge funcional. 

- Millorar la comprensió i velocitat lectora. 

- Treballar l’expressió escrita en diferents 
contextos. 

- Conèixer per part del professorat el 
funcionament de la biblioteca. 

- Millorar la comprensió oral en totes les 

- Apadrinament lector per parelles de 
diferents nivells. 

- Bibliopati amb llibres adequats als nivell 

de l’etapa. 

- Aprofitar-se dels recursos del entorn, 
com la biblioteca de València, IES 
Abastos, Muvim.... 

- Realitzar animacions lectores. 
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llengües. 

- Treballar la lectura i pronunciació en 
anglès. 

- Fomentar la creativitat i espontaneïtat 
per a construir històries i representar- 
les. 

- Fomentar el gust per la lectura des de 
totes les àrees. 

- Descobrir els recursos expressius del 
cos mitjançant el moviment. 

- Representar situacions senzilles per 
imitació. 

- Utilitzar les noves tecnologies per 
aconseguir una pràctica lectora 
continuada. 

- Utilitzar la biblioteca d’aula i de centre. 

- Introduir als alumnes en altres formes 

de lectura diferent als contes; introduir 
els diferents estils literaris. 

- Ajudar al alumnat a descobrir les 
possibilitats d’utilització de diferents 
formes de lectura (silenciosa, oral, 
individual, o col·lectiva) 

- Utilitzar de forma habitual els llibres com 
a mitjà de diversió dins i fora de l’aula, 
gaudint de la lectura. 

- Realitzar exposicions orals en totes les 
àrees. 

- Utilitzar mitjans audiovisuals i digitals 
com a suport a la lectura i escriptura. 

- Lectura de textos llargs i llibres en totes 
les llengües. 

- Dinàmiques d’escriptura de cartes per a 
treballar l’expressió escrita. 

- Diferents tipus de  lectura: silenciosa, 
oral, individual, o col·lectiva, 
cooperativa... 

- Aprofitar de l'auxiliar de conversa per 
desenvolupar l’expressió oral. 

- Històries per a la realització de les 
dramatitzacions. 

- Digitalització de les tasques de recerca i 
lectura. 

- Realitzacions d’ animacions lectores. 

- Realitzacions d’ activitats artístiques 
relacionades amb la lectura del llibre. 

- Lectura i anàlisis de textos poètic i 
cançons en format digital. 

-  Buscar informació sobre un tema tractat 
en alguna àrea i fer un treball 
d’ampliació de continguts. 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

- Realització d’una prova inicial i final de comprensió lectora i d’expressió escrita, 

tant de textos literaris com de textos no literaris, a començament de curs. 

- Relació de les accions i de les activitats de foment de la lectura i de l’escriptura 
inserides dins del currículum ordinari de l’alumnat fetes en cada nivell i àrea. 

- Relació de les activitats d’expressió escrita fetes per l’alumnat en cada nivell i àrea. 

- Grau de satisfacció del professorat i de l’alumnat. 

- Registre del nombre i relació de les accions i de les activitats de foment de la lectura 
i de l’escriptura específiques fetes en cada nivell. 

- Conversa amb l’alumnat per a detectar les activitats més gratificants i interessants. 

- Relació de les dificultats plantejades en el desenvolupament de les accions i 
de les activitats programades. 

- Registre del nombre de llibres llegits per cada alumne/a en cada un dels nivells 
educatius del centre, amb distinció de la llengua en què està publicat. 
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3.3. PROGRAMACIÓ DIDÀCTICA: APLICACIÓ I TRACTAMENT DEL PLA DE 

FOMENT LECTOR EN CADA ÀREA.    

En les Programacions d’aula es concreten les activitats destinades a 

millorar el foment lector, sempre amb les particularitats de cada matèria. 

LLENGUA - CASTELLÀ/ VALENCIÀ/ ENGLISH 

- Gaudir de la lectura.  
- Desenvolupar estratègies per a millorar l’habilitat lectora. 

- Llegir diferents tipus de textos amb fluïdesa, entonació i correcció. 
- Millorar la velocitat lectora. 
- Portar a terme dictats de diferents tipus de textos (narracions, poesies, cançons...) 
- Prendre consciència de les regles bàsiques d’ortografia i el seu ús correcte. 
- Utilitzar la lectura per ampliar vocabulari i usar l’ortografia correctament. 
- TIPUS DE TEXTOS a utilitzar: 

1. Diaris i revistes. 
2. Butlletins i Llibres de divulgació. 

3. Anuncis i propaganda. 
4. Circulars i taulells d’anuncis. 
5. Llistes, etiquetes, horaris, documents oficials... 

6. Cartells 
7. Enciclopèdies, diccionaris, atles, menús... 
8. Relats i narracions. 

9. Cartes, postals, correu electrònic. 
10. Entrevistes. 

11. Receptes de cuina. 
12. Reglaments, normes de jocs... 
13. Textos cantats: cançons 

14. Textos expositius, narratius, poesies... 

 

ANGLÈS 

✓ 1º/2º PRIMÀRIA 
- Visualització de contes en pissarra Digital. 
- Lectura col·lectiva d’un conte i activitats. 
- Ús de la Biblioteca d’aula de lectures molt senzilles. 
- Activitat de Titelles en anglès. 

✓ 3º/4º PRIMÀRIA 
- Visualització de contes i històries en la Pissarra Digital i realització de 

comentaris posteriors. Exercicis de comprensió. 
- Lectura col·lectiva d’un llibre i realització d’activitats. (Anual) 
- Ús de llibres adequats de la Biblioteca d’aula amb activitats senzilles. 
- Visualització de contes relacionats amb les festivitats i històries de xiquets de la 

cultura anglosaxona: Halloween, Christmas, Easter... 

- 3º PRIM. Activitat de Titelles en anglès. 
- 4º PRIM. Activitat assistència a un Teatre Musical en anglès. 

✓ 5é/6é PRIMÀRIA 
- Visualització de contes Clàssics adaptats i novel·les d’autors anglesos adaptats 

al seu nivell i edat en la Pissarra Digital i realització de comentaris posteriors. 
Exercicis de comprensió. 
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- Visualització de llegendes sobre diferents països i històries contades per xiquets 
de la cultura anglosaxona. Col·loqui al finalitzar les visualitzacions i activitats de 
comprensió tant oral com escrita. 

- Lectura col·lectiva amb l’àudio. Activitats de comprensió escrita. (Anual)  
- Biblioteca d’aula. Préstecs a partir del segon trimestre, segons el nivell de cada 

alumne. 
- 5é PRIMÀRIA. Investigació: Recerca de informació i posada en comú sobre les 

distintes festivitats en països de llengua anglesa: Halloween, Thanksgiving day, 
Christmas, Fool’s day, Book’s day, Easter... 

- 6é PRIMÀRIA. Investigació: Recerca de informació i posada en comú per grups 
sobre aspectes de diferents de la ciutat de London: Monuments, transports, 
menjars, costums i tradicions, música... 

- Assistència a una obra de Teatre en anglès. 

 

MATEMÁTIQUES 

- Fomentar la comprensió lectora utilitzant el llenguatge matemàtic com a recurs, 
mitjançant la resolució de problemes, conceptes i activitats. 

- És imprescindible que es treballe un mètode ordenat per a la consecució dels 
objectius plantejats en un exercici matemàtic. 

- PROPOSTA DE AUTOINSTRUCCIONS PER A LA RESOLUCIÓ DE PROBLEMES: 
- Què em diu el problema? L’alumne ha de pensar en què em conta el problema, 

quines dades i a què he de respondre. 
- Dibuixe i fique les dades: els alumnes han d’evitar escriure molt de text. 
- Què em pregunten? Els alumnes han d’averiguar a què han de respondre, si estan 

totes les dades... 
- Recordar les operacions que ha de portar a terme: suma, resta, multiplicació o 

divisió. 
- Respondre a la pregunta i pensar si el resultat és possible. 
- Repassar tot. 
- Si es pensa que s’ha equivocat, pensar per què i revisar. 

 

CIÈNCIES 

- Realitzar una recerca i exposició de informació de diferents temes relacionats amb 
els continguts treballats. 

- Realitzar una recerca i treball d’investigació per escrit. 
- Lectura i comentari de textos científics i expositius. 
- Proposar activitats sobre un glossari de vocabulari de cada unitat. 
- Elaboració d’Atles, murals... 
- Elaboració de Mapes conceptuals. 
- Elaboració d’un Quadern de Camp mitjançant l’observació. 
- Quadres comparatius de característiques i experiments. 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

- Realitzar una recerca i exposició de informació de diferents temes relacionats amb 
l’activitat física i l’esport. 

- Exposició de reflexions sobre temes relacionats amb els valors. 
Videofòrum, Llibrefòrum... 

- Posades en comú d’activitats i jocs. 
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- Lectura de reglaments de diferents esports en classe. 
- Fitxes de comprensió lectora sobre diferents continguts. 
- Memorització de diferents temàtiques sobre diferents continguts i 

elements transversals. 
- Jocs Interculturals: Mitjançant la lectura, comprensió i explicació posterior, s’ubicarà 

geogràfica i culturalment diferents països, jocs i situacions d’altres països. 
- Lectura i redacció sobre temes relacionats amb l’activitat física i la salut. 
- Realització de Contes psicomotors. 

 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 

- Realitzar una recerca i exposició de informació de diferents temes relacionats amb 
l’art de la música i la plàstica. 

- Crear murals. 
- Després d’una audició, realitzar una redacció i representar una història amb un 

dibuix. 
- Lectura de cançons en silenci i després, cantar-les. 
- Contes musicals. 

 

VALORS 

- Recerca i exposició de informació de diferents temes relacionats amb ELS 
VALORS. 

- Exposició de reflexions sobre temes relacionats amb els valors. 
Cinefòrum, Llibrefòrum... 

- Debats sobre aspectes relacionats amb els valors. 
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4. PLANIFICACIÓ I TEMPORALITZACIÓ DURANT EL CURS ESCOLAR: PLA 

D’ACTUACIÓ. 

 

Aquest document ha de ser aplicat en cadascuna de les Programacions d’aula, 

sent una ferramenta útil de guia i consulta per a tot el professorat. Encara que, 

anteriorment, ha quedat desenvolupat amb concreció tot tipus d’activitats propostes, 

classificades segons l’objectiu a aconseguir i nivell, a continuació queda plasmat el Pla 

d’actuació de Foment Lector del centre escolar que serà avaluat trimestralment 

mitjançant documents interns del propi Pla Lector. 

 

PLA ACTUACIÓ DEL PLA FOMENT LECTOR- CEIP LUIS VIVES 

ACTIVITATS PER NIVELLS  

 

 

 

ETAPA INFANTIL 

NIVELL ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ 
NOMBRE ANUAL 

ACTIVITATS 

 
INFANTIL 

*Activitats diàries 
pròpies específiques 
de   l’aprenentatge 
lectoescriptor de les 
àrees de llengües. 

 
 

DIÀRIAMENT 

 
*** 

INFANTIL BIBLIOTECA: Animació 
lectora 

ANUAL 1 

INFANTIL ACTIVITAT LLIBRE 
VIATGER 

SETMANAL 
Anual 

1 

INFANTIL BIBLIOTECA 
VIATGERA, 
LECTURES 
SETMANALS 

SETMANAL 
Anual 

22 

INFANTIL Teatre en castellà ANUAL 1 

INFANTIL Teatre en anglès ANUAL 1 

INFANTIL Projectes i Activitats 
específiques de 
Foment lector 
*(Centre) 

ANUAL 
MES ABRIL 

 
*** 

INFANTIL TEATRE MUSICAL A 
L’AULA 

ANUAL 1 
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ETAPA PRIMÀRIA 1º/2n/3r 

NIVELL ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ 
NOMBRE ANUAL 

ACTIVITATS 

 
1º/2º/3º 

*Activitats diàries 

pròpies i específiques 
de l’aprenentatge i 
perfeccionament del 
procés lectoescriptor 
de les àrees de 
llengües. 

 
DIÀRIAMENT 

 
*** 

1º/2º Lectures col·lectives en 
castellà. 

FOMENT LECTOR 

AULA 

SETMANAL 
Anual 

27 

1º/2º/3º Lectures col·lectives en 
anglès. 

FOMENT LECTOR 
AULA 

ANUAL 1 

3º Lectures col·lectives. 
FOMENT LECTOR 

AULA 

TRIMESTRAL 
Anual 

6 

1º/2º Lectures individuals en 
castellà i  valencià 

FOMENT LECTOR 
AULA 

SETMANAL 

Anual 

20 

3º Lectures individuals en 
castellà i  valencià 

FOMENT LECTOR 
AULA 

SETMANAL 

Anual 

15 

1º/2º/3º Llibre Fòrum/Cinefòrum 

FOMENT LECTOR 
AULA 

MENSUAL 
Anual 

9 

1º/2º/3º BIBLIOTECA: Animació 
lectora 

ANUAL 1 

1º/2º/3º PADRÍ DE LECTURA TRIMESTRAL 
Anual 

3 

1º/2º/3º Teatre en valencià/ 
castellà 

ANUAL 1+1 

1º/2º/3º Teatre en anglès ANUAL 1 

1º/2º/3º Projectes i Activitats 

específiques de Foment 

lector *(Centre) 

ANUAL 
MES ABRIL 

 
*** 

1º/2º/3º TEATRE MUSICAL A 
L’AULA 

ANUAL 1 
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ETAPA PRIMÀRIA 4º/5º/6º 

NIVELL ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ 
NOMBRE ANUAL 

ACTIVITATS 

 
4º/5º/6º 

*Activitats diàries 

pròpies i específiques 
de l’aprenentatge i 
perfeccionament del 
procés lectoescriptor 
de les àrees de 
llengües. 

 
DIÀRIAMENT 

 
*** 

4º Lectures col·lectives 

(textos curts) Castellà i 

Valencià 

FOMENT LECTOR 

AULA 

SETMANAL 
1r Trimestre 

 
12+12 

4º Lectures   col·lectives   
valencià   o castellà 

FOMENT LECTOR 

AULA 

SETMANAL 

2n/3r Trimestre 

2 

5º/6º Lectures col·lectives en 
castellà, valencià i 
anglès 

FOMENT LECTOR 

AULA 

SETMANAL 
Anual 

7 

5º/6º Llibre Fòrum sobre les 
lectures col·lectives 
mitjançant TIC’s i 
AULES 

FOMENT LECTOR 
AULA 

 
ANUAL 

7 

5º/6º Lectures individuals en 

castellà, valencià i 

anglés 

FOMENT LECTOR 

AULA 

 
ANUAL 

 
*** 

4º/5º/6º Llibre Fòrum/Cinefòrum 
FOMENT LECTOR 

AULA 

MENSUAL 9 

4º/5º/6º BIBLIOTECA: Animació 
lectora 

ANUAL 1 

4º/5º/6º CONTES 
PERSONALITZATS 

ANUAL 1 

4º/5º/6º PADRÍ DE LECTURA TRIMESTRAL 
Anual 

3 

4º/5º/6º Teatre en valencià/ 
castellà 

ANUAL 1 

4º/5º/6º Teatre en anglés ANUAL 1 
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4º/5º/6º Visita escriptor/a,
 il·lustrador, 
periodista... 

ANUAL 1 

4º/5º/6º Treballs temàtics 
*(Centre)  

PLA ANUAL DE 
BIBLIOTECA 

Redaccions, cançons, 
activitats... 

MENSUAL 
Anual 

9 

4º/5º/6º Projectes i Activitats 

específiques de Foment 
lector *(Centre) 

ANUAL MES 
ABRIL 

 
*** 

4º/5º/6º TEATRE MUSICAL A 
L’AULA 

ANUAL 1 

 

PLA ACTUACIÓ DEL PLA FOMENT LECTOR- CEIP LUIS VIVES 

ACTIVITATS DE CENTRE  

ETAPA INFANTIL/PRIMÀRIA 

ACTIVITATS DE CENTRE 

NIVELL ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ 
NOMBRE ANUAL 

ACTIVITATS 

 
INFANTIL 
PRIMÀRIA 

*Activitats diàries 
pròpies i específiques 
de l’aprenentatge i 
perfeccionament del 
procés lectoescriptor 
de les àrees de 
llengües. 

 
DIÀRIAMENT 

 
*** 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

BIBLIOTECA: Animació 
lectora 

ANUAL 1 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

LECTURES 
SETMANALS 

col·lectives 
FOMENT LECTOR 

AULA 

ANUAL  
*** 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

LECTURES 
SETMANALS 

individuals 
FOMENT LECTOR 

AULA 

ANUAL  
*** 

PRIMÀRIA Llibre Fòrum/Cinefòrum 
FOMENT LECTOR 

AULA 

MENSUAL 9 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

Teatre en valencià/ 
castellà 

ANUAL 1 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

Teatre en anglés ANUAL 1 

PRIMÀRIA Visita escriptor/a,
 il·lustrador, 
periodista... 

ANUAL 1 



CEIP LUIS VIVES- València                                                                                  Pla de foment de la lectura- Octubre 2021 
 

22 
 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

Treballs temàtics 
*(Centre) PLA 
ANUAL DE 
BIBLIOTECA 

Redaccions, 
cançons, activitats... 

MENSUAL 
Anual 

9 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

Projectes i Activitats 
específiques de 
Foment lector 
*(Centre) 

ANUAL MES 
ABRIL 

 
*** 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

TEATRE MUSICAL A 
L’AULA 

ANUAL 1 

 

PLA ACTUACIÓ DEL PLA FOMENT LECTOR- CEIP LUIS VIVES 

PROJECTES DE CENTRE 

ETAPA INFANTIL/PRIMÀRIA PROJECTES 

FOMENT LECTOR DE CENTRE 

NIVELL ACTIVITAT TEMPORALITZACIÓ 
NOMBRE ANUAL 

ACTIVITATS 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

PROJECTE 
BIBLIOTECA: 

Préstec de llibres  

 
SETMANAL 

*Durant el curs 21-22 
no s’efectuarà degut a 
les restriccions COVID 

 
LECTIU 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

TALLERS: Animació 
Lectora 
Castellà/Valencià/ 

Anglès 

QUINZENAL 
SETMANAL 

LECTIU 
NO LECTIU 

PRIMÀRIA TALLER: 
Revista 
Escolar 

QUINZENAL 
SETMANAL 

LECTIU 
NO LECTIU 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

Treballs temàtics 
*(Centre) PLA 
ANUAL DE 
BIBLIOTECA 

Redaccions, 

cançons, activitats... 

 
MENSUAL 

LECTIU 
NO LECTIU 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

Projectes i Activitats 
específiques de 
Foment lector 
*(Centre) 

ANUAL MES 
ABRIL 

LECTIU 
NO LECTIU 

INFANTIL 
PRIMÀRIA 

PROJECTE JOCS AL 
PATI ESPLAI 

Bibliopati 

DIÀRIAMENT LECTIU 
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5. 5. RECURSOS DISPONIBLES I NECESSARIS PER A APLICAR EL PLA LECTOR 

DE CENTRE. 

 

5.1. BIBLIOTEQUES D’AULA 

La biblioteca d’aula és una magnífica sucursal de la Biblioteca de Centre i 

el seu funcionament és autònom. 

Les biblioteques d’aula són un recurs imprescindible per a fomentar  la 

lectura, sobretot en l’Educació Infantil i Primària, perquè aproximen el llibre als 

xiquets i les xiquetes i el fan visible en l’entorn de l’aula, l’espai físic en què 

passen la major part del temps de la seua vida escolar. A més amés, l’aula 

queda dotada de forma temporal de material de consulta  i documentació 

necessària per a investigar en cada moment els continguts programats d’una 

manera àgil i senzilla. 

L’organització de l’espai de la biblioteca a l’aula serà flexible, intentarem 

que estiga en una zona tranquil·la i lluminosa de la classe. Els llibres seran 

adequats a les edats i estaran ordenats de forma visible i atractiva. El fons de 

la biblioteca s’anirà incrementant en la mesura que vagen eixint temes nous a 

les unitats didàctiques. En aquesta, trobarem exemplars que donen resposta a 

totes les intencions comunicatives. 

En Educació Infantil, establirem un espai agradable i còmode. Aquesta 

zona l’utilitzaran durant el temps destinat als racons i també durant el temps de 

joc lliure. 

• La persona responsable del bon funcionament de les biblioteques d’aula 

és el professor tutor. 

• Al començament de cada curs escolar, en les aules de cada nivell escolar 

el tutor o tutora organitzarà i muntarà la biblioteca d’aula en l’espai físic 

que considere idoni i procedirà a la decoració del lloc amb la intervenció 

de l’alumnat. 

• S’elaboraran, amb la participació de l’alumnat, unes normes d’ús de la 

biblioteca d’aula senzilles i pràctiques que s’exposaran en un cartell ben 

visible en el racó assignat per a la biblioteca d’aula. 

• S’establirà un seguiment de lectures consensuat per l’alumnat de la 

classe en què es reflectirà els llibres llegits per cadascú. 
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• El professorat tutor establirà les estratègies que en cada aula faciliten la 

motivació per la lectura: tauler de recomanacions, recompenses i 

distincions, presentacions de llibres, exposicions temàtiques de llibres de 

la biblioteca d’aula o d’altres aportats per l’alumnat, etc. 

• En cada curs escolar serà necessària una renovació de la biblioteca 

d’aula. 

• El professorat farà sempre una avaluació final a l’acabament del curs 

escolar que traslladarà a la comissió coordinadora del pla de foment de 

la lectura per a la seua consideració en la memòria del Pla. 

 

5.2. BIBLIOTECA DEL CENTRE 

 
Durant el curs 2020-2021 la biblioteca de centre s’ha traslladat de lloc, 

habilitant una zona amb més amplitud i lluminositat. S'han col·locant làmines 

decoratives i coixins i  butaques que conviden a la lectura, intentant que en tot 

moment siga un lloc atractiu i motivador per a l’alumnat. 

La Biblioteca del centre és, conjuntament amb les biblioteques d’aula, un 

dels pilars fonamentals al voltant del qual s’ha de sustentar una part significativa 

de les accions i de les activitats del pla de foment de la lectura al nostre centre. Es 

programen activitats d’animació lectora dirigides a fomentar la lectura i dinamitzar 

el funcionament de la Biblioteca. 

En conseqüència, per al bon funcionament i per a l’èxit del pla s’han de 

complir les normes i els aspectes següents: 

• Cada curs escolar s’anomenarà, entre el professorat del centre, una 

persona i/o equip responsable de la biblioteca del centre que en vetlarà 

per l’organització correcta i el bon funcionament. 

• S’establirà un  horari d’atenció i de funcionament del servei de préstec 

que serà comunicat a l’alumnat i al professorat i es donarà a conèixer a 

la comunitat educativa mitjançant el butlletí d’informació a les famílies. 

• S’assignarà també un horari d’ús col·lectiu de la biblioteca  de centre per 

a cada una de les aules per a fer aquelles activitats curriculars en què és 

necessària la consulta de fonts bibliogràfiques o per a fer actes 

d’animació lectora que requereixen l’espai de la biblioteca. 

• Es donarà a conèixer el document elaborat amb les normes d’organització 



CEIP LUIS VIVES- València                                                                                  Pla de foment de la lectura- Octubre 2021 
 

25 
 

i de funcionament de la biblioteca del centre que, s’inclou com a annex al 

pla de foment de la lectura del centre. 

• L’equip de biblioteca, amb la participació de la Comissió coordinadora del 

pla de foment de la lectura, planificarà per a cada curs escolar un 

programa d’actuacions i d’activitats que s’inclourà en el pla anual i, per 

consegüent, en la Programació General del Centre. 

• L’equip de biblioteca s’encarregarà del manteniment del fons bibliogràfic 

i de la renovació d’aquest amb l’adquisició anual de nous llibres i de 

materials complementaris d’ús adequat per a la biblioteca. En aquest 

aspecte, entenem el fons bibliogràfic tal com s’entén actualment en les 

biblioteques públiques, amb presència de suports textuals diferents: 

llibres, Hemeroteca, material audiovisual... 

• L’equip de biblioteca i la Comissió coordinadora del pla de foment de la 

lectura planificaran anualment els contactes i les col·laboracions que es 

consideren oportunes i interessants amb la biblioteca pública de la 

localitat i les institucions i entitats que oferisquen activitats relacionades 

amb el foment de la lectura o que puguen donar-ne suport. 

• A l’acabament del curs, l’equip de biblioteca farà una avaluació de les 

accions i de les activitats fetes per a incloure-la en la memòria anual del 

pla de foment de la lectura. 

 

5.3. AULA D’INFORMÀTICA. 

Des de la irrupció d’Internet i l’auge i perfeccionament de les tecnologies de 

la informació i la comunicació (TIC), les aules d’informàtica han esdevingut molt 

més que un espai per a aprendre a utilitzar uns aparells –els ordinadors– i uns 

programes informàtics determinats. A hores d’ara, són també unes aules amb uns 

recursos informatius i didàctics d’una diversitat extraordinària que no hem de 

desaprofitar especialment si es tracta de fomentar la lectura i l’escriptura entre 

l’alumnat del centre. Per això, acordem que en cada curs escolar: 

• S’anomenarà, entre el professorat del centre, una persona o equip 

responsable de l’aula d’informàtica que en tindrà cura de l’organització i 

del bon funcionament. 

• S’establirà un horari d’ús de l’aula d’informàtica per a cada grup 

d’alumnes del centre i l’equip directiu facilitarà en la distribució horària del 
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centre, sempre que siga possible, la formació de grups d’alumnes més 

reduïts per a una atenció més individualitzada per part del professorat i 

una correcta adquisició dels continguts impartits. 

• Es donarà a conèixer un document amb les normes d’organització i de 

funcionament de l’aula d’informàtica que, s’inclourà en la documentació 

general del centre. 

• L’equip encarregat de l’aula, amb la participació de la Comissió 

coordinadora del pla de foment de la lectura, planificarà per a cada curs 

escolar un programa d’activitats relacionades amb el foment de la lectura 

per a desenvolupar en l’aula d’informàtica. Aquestes activitats s’inclouran 

en la planificació general de l’aula i en el pla anual de foment de la lectura, 

documents que formen part de la programació general anual del centre. 

• L’equip de l’aula d’informàtica s’encarregarà del manteniment dels 

aparells i del bon funcionament dels programes informàtics, com també 

de la renovació i actualització dels recursos digitals que ofereix l’aula. 

• L’equip de l’aula d’informàtica, en col·laboració amb la comissió de 

coordinació del pla de foment de la lectura, proposarà cada curs sessions 

formatives per al professorat en què s’informe de les possibilitats que la 

xarxa electrònica té per a motivar en l’alumnat el gust per la lectura. 

• L’equip encarregat proposarà també, en col·laboració amb la comissió 

coordinadora del pla, la creació de grups de treball de formació del 

professorat per a aprofundir en les possibilitats que els programes de 

processadors de textos tenen per a millorar el treball de creativitat i 

d’expressió escrita de l’alumnat. 

• L’equip encarregat de l’aula facilitarà informació periòdica dels cursos que 

les institucions i entitats acadèmiques convoquen relacionats amb l’ús de 

les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). 

• A l’acabament del curs, l’equip de l’aula informàtica farà una avaluació de 

les activitats fetes per a incloure-la en la memòria anual del pla de foment 

de la lectura. 

 

 

 



CEIP LUIS VIVES- València                                                                                  Pla de foment de la lectura- Octubre 2021 
 

27 
 

5.4. RECURSOS HUMANS. 

Tot el professorat del centre ha d’estar implicat i, en conseqüència, forma 

part dels recursos humans de què es disposa. Hi ha altres recursos humans que 

poden ser utilitzats, si se’ls demana la col·laboració. Ens referim, per exemple: 

 

• Als pares i les mares, mitjançant l’AMPA, que poden participar activament 

en aquelles activitats en què la seua presència es considere oportuna i/o 

necessària. 

• A personal que treballa en la biblioteca pública de la localitat  – 

bibliotecaris, auxiliars, etc.– que sempre pot exercir una funció 

d’assessorament i amb el qual es poden fer activitats conjuntament. 

• Als tècnics municipals d’educació i cultura que poden programar activitats 

patrocinades per l’ajuntament. 

• Als psicopedagogs escolars. 

• Als escriptors i escriptores per a participar en alguna activitat. 

• Als contacontes o narradors tradicionals, professionals o familiars de 

l’alumnat del centre. 

• Als assessors de formació del professorat. 

• Als representants i promotors de les editorials. 

 

5.5. ALTRES RECURSOS. 

Tot el professorat del centre ha d’estar implicat i, en conseqüència, forma 

part dels recursos humans de què es disposa. Hi ha altres recursos humans que 

poden ser utilitzats, si se’ls demana la col·laboració. Ens referim, per exemple: 

• Els recursos econòmics, sense els quals no es pot planificar 

correctament cap tipus d’iniciativa. En aquest sentit, ja hem comentat la 

conveniència d’assignar una quantitat anual per a les biblioteques d’aula, 

per a la biblioteca del centre i per a l’aula d’informàtica, però aquestes 

quantitats han de formar part d’un pressupost econòmic que contemple 

les despeses del conjunt de totes les activitats de foment de la lectura del 

centre i que s’inclourà en el pla anual. L’aportació econòmica assignada 

deu procedir, com és lògic, del pressupost general del centre, però amb 

la dotació econòmica actual, el nostre centre escolar no pot fer front a cap 
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pressupost d’aquest tipus, motiu pel qual hem de recurrir a l’ajuda 

econòmica de l’AMPA i les families del centre.. 

• Els recursos materials i humans que ens pot oferir la biblioteca 

municipal. Ja hem dit que sempre es pot disposar de l’assessorament 

del personal tècnic de la biblioteca, però, a més, l’espai físic de la 

biblioteca pública de la localitat és un lloc en què es poden fer activitats 

planificades pel centre o bé participar en les que organitza la biblioteca. 

També convé no oblidar que es poden fer préstecs col·lectius de llibres 

de la biblioteca municipal per a ampliar temporalment el fons bibliogràfic 

de les biblioteques d’aula. 

• L’Ajuntament, del qual intentarem aconseguir subvencions i recursos 

econòmics. 

• La web escolar del centre que, sens dubte, afavoreix l’expressió escrita 

i l’interés de l’alumnat per llegir els escrits dels companys. 

• Les institucions i les entitats públiques i privades de caràcter cultural 

i educatiu que tenen, sovint, una relació directa amb les activitats de 

foment de la lectura i a les quals podem sol·licitar suport, assessorament 

i col·laboració: Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez, fundacions bancàries, instituts culturals de 

caràcter local, comarcal, provincial, autonòmic o estatal... 

• Les editorials: ofereixen recursos com ara propostes didàctiques sobre 

títols concrets, plans lectors, animacions lectores... 

• La llibreria o les llibreries de l’entorn amb les quals, a més de rebre 

informació sobre les novetats editorials d’interès per al centre, també 

podem establir fórmules de col·laboració i fer activitats conjuntament: 

visita a la llibreria, fires de llibre al centre... 

• Els mitjans de comunicació locals i comarcals que poden ajudar a la 

difusió de les activitats i al prestigi social de les accions que es facen del 

pla de foment lector. 
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6. RESPONSABILITATS:  A QUI  LI  CORRESPON  APLICAR  TOTES  I 

CADASCUNA DE  LES ACTUACIONS DEL PLA DE FOMENT LECTOR. 

 

El Pla de foment de la lectura del centre ha sigut revisat per la Comissió 

coordinadora constituïda a començament del curs escolar 2021-2022, el día de 1 

d’octubre de 2021, amb la finalitat d’elaborar el pla i que va estar formada pels 

membres següents del claustre del centre: 

 

a) La Cap d’estudis. 

Carmen Perelló 

b) Les coordinadores d’equips docents. 

Infantil: Mª Dolores Falomir   

Primària 1: M° José Serreta 

Primària 2: Veronica Cortés 

Primària 3: M° José Puchal. 

c) Les professores responsables de la biblioteca. 

Cristina Pareja  

Ana Mª Rodríguez  

 

El Pla de Foment Lector del Centre va estar  revisat pel Claustre i informat el 

Consell Escolar del Centre en la sessió ordinària celebrada el dia 12 del mes de 

novembre de l’any 2.021 

 

I d’acord amb aquest document que forma part ja del projecte educatiu del centre, 

la Comissió coordinadora del pla de foment de la lectura es constituirà cada curs 

escolar amb idèntica composició i serà l’encarregada de concretar les accions i les 

activitats a fer en cada curs escolar relacionades amb la promoció de l’hàbit de la 

lectura: és a dir, d’elaborar el pla anual de foment de la lectura del centre que ha de 

constar en la programació anual del centre. I, per això mateix –prèvia consulta a la resta 

de les persones, cicles i comissions responsables que en tinguen relació– assumirà 

també la funció de proposar al centre la realització d’un treball conjunt de foment lector 

relacionat amb les efemèrides i commemoracions de l’any, tant de caràcter literari com 
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d’un altra temàtica: històrica, científica, filosòfica, lingüística, ecològica... 

La comissió coordinadora, a més, promourà la col·laboració amb l’associació de 

pares i mares (AMPA) del centre, amb l’associació de l’alumnat, així com amb les 

entitats públiques o privades que duguen a terme iniciatives i projectes que 

contribuïsquen al desenvolupament d’activitats de foment de la lectura al centres 

escolars i el seu entorn. 

Per tant, la comissió coordinadora té la missió de promoure i de coordinar totes 

les accions i activitats que es facen al centre relacionades amb el foment de la lectura, 

però això no significa que els membres de la comissió en siguen els únics actors. De 

fet, la responsabilitat de cada una de les activitats es farà constar en la concreció del 

document del pla anual de foment de la lectura i, depenent de les activitats proposades 

la responsabilitat s’assignarà a l’equip directiu, als cicles, als coordinadors, al 

professorat de cada una de les aules, als especialistes d’una matèria determinada, a 

les persones encarregades de la biblioteca o de l’aula d’informàtica o a qui corresponga. 

És molt important que es faça constar aquesta responsabilitat, perquè, a l’hora 

de fer-se l’avaluació anual, les deficiències es detectaran amb facilitat i cada 

responsable informarà amb més coneixement de les propostes de millora que siguen 

convenients d’introduir. 

 

7. AVALUACIÓ, REVISIÓ I PROPOSTES DE MILLORA. 

El document Pla de foment de la lectura del centre, a partir de la seua aprovació 

i inclusió en el projecte educatiu del centre, és el  referent principal que cada curs guiarà 

l’elaboració dels plans de foment de la lectura anuals. En conseqüència, tindrà una 

vigència indefinida, mentre no se’n redacte un altre i s’aprove, amb independència que 

es puguen introduir les correccions i les millores que es consideren necessàries després 

de cada una de les avaluacions anuals que es facen. 

Això significa, com és lògic, que els plans de foment de la lectura de cada curs 

escolar tindran una temporalització anual i seran revisats i avaluats en finalitzar el curs 

–d’acord amb l’Ordre 44/2011, de 7 de juny– per  la comissió coordinadora que en farà 

una memòria que serà inclosa en la memòria anual general del centre que s’ha 

d’aprovar pel Consell Escolar. Aquesta memòria, a més d’una relació de les accions  i  

activitats  fetes durant el curs farà una avaluació del pla anual de foment de la lectura 

que, necessàriament, reflectirà els aspectes següents: 

a) Els avanços de l’alumnat quant a hàbits lectors. 
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b) Les activitats exercides en el pla. 

c) La consecució dels objectius proposats. 

d) L’aprofitament dels recursos del centre. 

e) Altres continguts previstos en el pla. 

Per a sistematitzar el procés de seguiment i avaluació del pla per al foment de la 

lectura, es portarà a terme una avaluació inicial. Passarem als alumnes una prova inicial 

que ens permeta conèixer la velocitat lectora i la seua comprensió. L’avaluació serà 

continua, mitjançant l’observació directa  i diària dels xiquets/es, l’evolució del seu nivell 

lector, l’interès que mostren cap a la lectura... Després, el professor/a de cada nivell 

ficarà en comú les seues conclusions al cicle i es traslladarà a la Comissió de 

coordinació del Pla de foment a la lectura. Aquesta avaluació tindrà una temporalització 

Trimestral, per a valorar l’inici del treball, la consecució dels objectius i propostes de 

millora per al següent trimestre. 

De l’avaluació que se’n faça, s’extrauran les conclusions que permeten expressar 

les propostes de millora que s’acorden per a introduir-les en el pla de foment de la 

lectura, en cas necessari, o per a tenir-les en compte a l’hora d’elaborar la proposta 

d’activitats per al curs següent. 

Pel que respecta a l’avaluació de les activitats concretes, cada equip  o persona 

responsable haurà de portar un Registre d’avaluació –nombre d’accions o activitats 

fetes, grau de satisfacció, resultats aconseguits...– que ha de servir de consulta 

imprescindible per a fer un bon seguiment de com s’aplica el pla de foment de la lectura 

a l’hora d’elaborar la memòria anual del Pla. 

 

8. DIFUSIÓ DEL PLA LECTOR DE CENTRE. 

Tant el document del pla de foment de la lectura del centre com la concreció 

anual que se’n faça cada curs escolar estaran a disposició de tota la comunitat 

educativa. En aquest sentit, la Comissió coordinadora del Pla serà l’encarregada de la 

difusió: 

• Supervisarà que en el web del centre estiguen accessibles els documents 

actualitzats del Pla de foment de la lectura i que hi figure alguna secció en què 

es done notícia de les activitats més destacables que es facen al llarg del curs. 

• Facilitarà la informació bàsica del Pla anual de foment de la lectura a l’equip 

directiu perquè la incloga en l’edició del butlletí d’informació a les famílies que 

es distribueix a començament de cada curs. 
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• Proporcionarà al professorat nou els documents del Pla i a tot el professorat 

la concreció anual de les activitats de foment de la lectura acordades per a tot 

el centre en cada curs escolar. 

• Col·laborarà amb el professorat tutor perquè es done la informació més 

rellevant del Pla en les reunions inicials amb els pares i les mares de cada 

aula. 

• Amb la supervisió de l’equip directiu, redactarà notes de premsa i informarà, 

els mitjans de comunicació locals i comarcals –premsa escrita impresa i digital, 

ràdio i televisió– de les activitats i dels actes més importants que es facen al 

centre relacionats amb el foment de la lectura. Aquest aspecte es tractarà 

especialment amb cura i atenció prioritària, perquè, sens dubte, la repercussió 

social de les activitats que es facen al centre o d’aquelles en què participa 

l’alumnat, repercuteix sempre favorablement en la valoració positiva i en 

l’autoestima de tota la comunitat educativa del centre i, per tant, reforcen la 

motivació i l’interès per l’aprenentatge. 

• Promourà i motivarà el professorat del centre perquè participe en els premis 

de bones pràctiques de foment de la lectura que es convoquen anualment, 

tant per institucions públiques com per entitats privades de la Comunitat 

Valenciana, d’Espanya o d’Europa 
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PUBLICACIONS PERIÒDIQUES 

 

Biblioteca y educación 

Revista mensual en castellà editada per TILDE Servicios Editoriales S.A., en 
col·laboració amb l'Asociación Biblioteca y educación. Ofereix una informació àmplia 
sobre documentació i recursos didàctics vàlids per a l'organització i l'explotació de les 
biblioteques públiques i escolars. Però també publica nombrosos articles sobre 
literatura infantil i juvenil, animació lectora i monogràfics sobre temàtiques actuals. 

 

CLIJ. Cuadernos de literatura infantil y juvenil 

Revista en castellà publicada per l'editorial Torre de Papel S.L. És una publicació 
dedicada completament a la literatura infantil i juvenil amb articles periòdics sobre la 
situació panoràmica del sector en totes les llengües de l'Estat espanyol, informació de 
novetats, entrevistes a autors i il·lustradors, estudis sobre els clàssics universals, etc. 
Però, a més a més, convé destacar l'atenció que la revista dedica a l'animació lectora 
amb la publicació de nombrosos articles teòrics i pràctics sobre el tema. 

 

Faristol 

Revista mensual editada en català pel Consell Català del Llibre per a Infants, 
adherit a L'International Board on Books for Young People (IBBY), mitjançant la 
col·laboració de l'Organización Española para el Libro Infantil (OEPLI). 
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Cada número desenvolupa un tema central monogràfic relacionat amb la 
literatura infantil i juvenil, però, a més, hi ha altres seccions informatives que presenten 
diferents associacions professionals, escriptors i il·lustradors, temes d'actualitat (fires 
de Bolonya, Frankfurt, Dia Internacional del Llibre Infantil, etc.) i ressenyes de les 
darreres novetats. 

 

Primeras noticias: literatura infantil y juvenil 

Revista editada en castellà per FIN Ediciones S.A. Redacció i administració 
delegada en Asociación de Prensa Juvenil. Forma part d'un dels quatre quaderns que 
publica la revista d'informació general per a adolescents homònima i que es pot 
adquirir de forma independent. 

El quadern de literatura infantil i juvenil recull notícies, opinions, experiències 
d'animació a la lectura, entrevistes i novetats bibliogràfiques. 

 

WEBS 

 

D’institucions i d’entitats que tenen com a objectiu el foment de la lectura 

 

www.fundaciobromera.org www.leerenfamilia.com 

www.animalec.com www.sol-e.com 

www.uclm.es/cepli http://bib.cervantesvirtual.com/seccion/bibinfantil/ 

http://planlectura.educ.ar/ http://www.ibby.org/ 

http://www.fundaciongsr.es/ http://www.unamardecontes.org/ 

www.poemitas.com/ http://www.catedu.es/bibliotecasescolaresaragon/ 

http://darabuc.wordpress.com/ www.amigosdelibro.com 

http://www.xtec.cat/recursos/lit_inf/ http://www.pangea.org/rsensat/ 

www.webs.uvigo.es/h04/webani/#sede http://leer.es 

 

Revistes especialitzades en literatura infantil i juvenil 

 

http://www.imaginaria.com.ar/ 

 

www.cuatrogatos.org 

 

http://revistababar.com/wp/ www.revistaclij.com 
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* DILIGÈNCIA D’APROVACIÓ: 
 

DILIGÈNCIA per la que es fa constar que el present PLA DE FOMENT LECTOR, 

va ser aprovat pel Claustre del CEIP LUIS VIVES de València. 

El Consell Escolar del Centre, en Sessió Ordinària celebrada el dia 15  de novembre 

de  2021, queda informat del present document. 

Y per a que conste, es signe la present diligència en València, a 15  de novembre 

de  2021. 
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