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Introducció
La lectura és una font de plaer i, alhora, és una de les eines fonamentals d’aprenentatge. De fet,

una bona competència lectora és una porta oberta al coneixement i constitueix un factor clau de l’èxit
escolar. És per això que ha d’ocupar un lloc destacat en totes les matèries, àmbits i mòduls curriculars i
en totes les etapes educatives.

El Pla de foment de la lectura és el document marc que ha de servir per planificar, coordinar i
facilitar la realització de totes les iniciatives que es duen a terme en el centre en l’àmbit de la promoció i
la dinamització de la lectura, en tots els nivells i en totes les àrees de coneixement. En el cas del Pla de
foment de la lectura de l’IES Francesc Ribalta, per entendre el plantejament del projecte, cal tenir en
compte  les  consideracions  prèvies  i  els  fonaments  teòrics  que,  sense  pretensions  d’exhaustivitat,
s’exposen a continuació.

1. L’adquisició d’una bona competència lectora és un aprenentatge permanent, transversal i acumulatiu,
però és evident  que algunes habilitats  lectores estan associades,  especialment,  a tipus de textos i
gèneres discursius concrets i, per tant, és també un conjunt de sabers asimètric. Per tant, l’adquisició de
la lectura no és un saber descontextualitzat, sinó un conjunt d’habilitats diverses que cada persona va
construint a partir de l’experiència personal amb diferents gèneres discursius.

2. La competència lectora està integrada per una complexa xarxa de coneixements i destreses que posen
en acció múltiples processos cognitius en els quals intervenen la capacitat de raonament, la memòria i els
coneixements previs del lector. En aquest sentit, el desenvolupament de la competència lectora té com a
finalitat la formació de lectors competents, és a dir, de lectors que siguen capaços de/d’

- utilitzar els coneixements previs per donar sentit a la lectura;
- dirigir de manera autònoma la lectura (regulant l’atenció, la consciència sobre la comprensió i la 
correcció d’errades);
- emprar estratègies diverses per donar sentit a les lectures (revisió, insistència...);
- distingir les idees essencials de les secundàries en funció de la finalitat de cada text;
- resumir el contingut i extreure el tema o idea central de cada lectura;
- realitzar inferències per comprendre el sentit de termes i expressions en funció del context, i
- realitzar preguntes sobre la lectura.

3. Aquest Pla de lectura té una voluntat inclusiva i està pensat com un document marc que ha de recollir
i presentar d’una manera sistemàtica i coherent els objectius i les iniciatives relacionades amb el foment
de la  lectura  en totes  les  etapes  educatives  i  en  totes  les  àrees  de coneixement.  Es  tracta,  però,
d’actuacions programades per a un horitzó temporal de tres o quatre cursos escolars i que, per tant,
s’han preparat des d’una perspectiva general i amb la voluntat de dissenyar cada curs escolar un pla
anual de promoció o foment de la lectura, en el qual s’han de concretar les accions específiques, tot
especificant els òrgans o les persones que organitzen cada iniciativa, la persona que l’ha de coordinar,
l’alumnat destinatari, la temporització i els recursos materials necessaris.

4. Es tracta d’un pla de centre i, per tant, un pla que s’ha redactat amb la pretensió d’implicar tot el
professorat del centre que s’hi mostre interessat a treballar qualsevol activitat de promoció de la lectura.
En aquest  sentit,  és un document  obert,  que ha anat  creixent  a  partir  del  treball  inicial  que es va
començar a elaborar fa ja tres cursos escolars i de les activitats realitzades pels diferents departaments
durant aquests últims tres cursos, especialment els departaments d’àrees lingüístiques.

5. Des d’aquesta perspectiva, s’entén que aquest document intenta fixar els aspectes més generals que
han d’orientar l’acció educativa en el camp de la promoció lectora durant els propers cursos escolars. El
pla conté una breu anàlisi de la situació actual, l’enumeració dels objectius que es pretenen assolir (amb
indicació  de les  actuacions més rellevants)  i  dels  criteris  d’avaluació,  i  una relació de les  activitats
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concretes que es pretenen dur a terme durant el proper curs escolar. S’entén, per tant, que és aquest
apartat  el  que caldrà  actualitzar  cada curs  escolar  per  adequar  les  activitats  a les  possibilitats  del
professorat  i  a les necessitats  formatives de l’alumnat,  després de tenir  en compte,  naturalment,  la
valoració i les propostes de millora que es formulin en acabar el curs escolar. El document es tanca amb
una sèrie de reflexions breus sobre els recursos necessaris per dur a terme el pla, sobre el procediment
de revisió i avaluació i sobre les estratègies de difusió de les actuacions programades.

      
     6. Els objectius generals del Pla de Foment de la Lectura, que apareixen formulats explícitament en 
l’article 3 de l’Ordre 44/2011 (de 7 de juny), s’articulen en tres pilars o línies bàsiques d’actuació:

a) el desenvolupament de la competència lectora,
b) la dinamització de la lectura, com a eina de coneixement i com a font de plaer, i
c) la promoció de la biblioteca i d’altres fonts documentals complementàries al llibre de text.

El  desenvolupament  sistemàtic  de  la  competència  lectora  s’articula  al  seu  torn  sobre  tres  eixos
complementaris: l’ensenyament de la lectura i l’escriptura en les diferents llengües, l’ensenyament de la
lectura i l’escriptura en la resta d’àrees, matèries, àmbits i mòduls, i el recolzament als alumnes que
presentin dificultats lectores. La dinamització de la lectura ha de contemplar accions d’incentivació del
plaer de llegir a l’aula, en altres dependències del centre i fora de l’institut. Finalment, la dinamització de
la biblioteca del centre ha d’incloure accions en quatre àmbits: la gestió i la disponibilitat dels recursos, el
recolzament  de  l’activitat  docent  (especialment  a  través  de  la  formació  d’usuaris  del  servei  i  de
programes per  a  l’aprenentatge  d’habilitats  per  investigar,  per  realitzar  projectes  documentals  i  per
gestionar  la  recerca  de  fonts  d’informació),  la  promoció  i  difusió  dels  serveis  que  s’ofereixen  i  la
cooperació i  coordinació  amb els  equips docents  i  amb organismes educatius  i  culturals  externs al
centre.

7. D’acord amb el marc normatiu vigent, el pla de foment de la lectura forma part del projecte educatiu (i
de la programació general anual) i l’aprova el Consell Escolar a proposta de la comissió constituïda a tal
efecte.  En l’article 5 de l’ordre 44/2011, s’indica la composició de la comissió coordinadora, que ha
d’estar  integrada  per  la  direcció  d’estudis,  els  coordinadors  o  coordinadores  d’etapa,  els  caps  de
departament i el professorat responsable de la biblioteca. Tot i que la responsabilitat de l’elaboració, la
presentació al consell escolar i l’avaluació del pla és de l’esmentada comissió, s’ha considerat operatiu
de constituir una comissió del Claustre de Professors, més reduïda, que podria estar integrada per

– un membre de l'equip directiu
– els coordinadors d’ESO i batxillerat,
- els caps dels departaments de llengües (o les persones en qui deleguen),
- tres representants dels departaments d’àrees no lingüístiques, preferentment, un de l’àmbit artístic, 
un dels departaments científics i un de l’àrea humanística i social;
- un membre del departament de Serveis a la Comunitat i
- el professorat responsable de la biblioteca.

8. Per tal de facilitar la lectura, la discussió i la difusió del Pla, s’ha considerat important presentar un
document el més sintètic possible, centrat en els objectius i en les actuacions proposades per tal de
millorar la competència lectora de l’alumnat a mitjà termini i orientat a la redacció anual de la relació
d’activitats seleccionades per a cada curs escolar. En aquesta relació, com es veurà més endavant, es
recomanable sempre de concretar l’activitat proposada, seqüenciar bé les tasques o fases que s’han de
dur a terme perquè sigui un èxit, seleccionar l’alumnat destinatari amb precisió i determinar el moment
concret en què s’ha de dur a terme i els recursos, materials i humans, que seran necessaris.

La lectura, en la seua concepció més àmplia, és un factor de discriminació social i cultural i, per tant, bé
universal que cal protegir perquè tothom puga adquirir uns nivells prou satisfactoris d’habilitats lectores
que li permeten desenvolupar-se plenament. De fet, quan una persona perd l’interès per la lectura sol
perdre també l’interès pel coneixement i pel saber, la inquietud per fer-se preguntes i buscar respostes i
l’esperit  crític  i es converteix en un ciutadà més vulnerable front al  discurs dels poderosos. I  en els
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nostres joves aquest és un dels indicadors més evidents del fracàs del sistema educatiu,  perquè el
desinterés per la lectura afavoreix també un gran desinterés per conéixer i per continuar formant-se al
llarg de tota la vida, una actitud imprescindible per esdevenir dia a dia millor ciutadà.

En aquest sentit, la voluntat d’aquest Pla de lectura és coordinar els esforços de tots els membres de la
comunicat educativa a l’entorn de la promoció de la lectura. Es tracta, per tant, d’implicar tothom, des del
professorat  de totes les àrees fins  al  personal  no  docent,  les  famílies  dels  alumnes i  els  mateixos
estudiants,  ja  que la  lectura  és,  sens  dubte,  un  dels  eixos  vertebradors  de l’educació  dels  nostres
alumnes. Al mateix temps, amb l’objectiu d’obrir-se més enllà de les parets del centre, el Pla també ha
de reflectir, d’una manera o d’una altra, les possibilitats extramurs de la difusió de la lectura.

1. Anàlisi de la situació actual
Abans de presentar els objectius, les actuacions i els criteris d’avaluació del pla, convé tenir en

compte dues consideracions fonamentals.  En primer lloc,  la complexitat  de la situació actual de les
habilitats i els hàbits lectors en un centre tan divers com el nostre; d’una banda, per les diferències de
procedència  sociocultural  i  geogràfica  dels  estudiants  d’una  mateixa  etapa  o  nivell  educatiu  (amb
habilitats  lectores  molt  diferents  i  amb possibilitats  diverses  d’accedir  als  llibres  i  a  altres  fonts  de
coneixement),  i,  de l’altra,  per la convivència en el mateix espai educatiu d’alumnes que comencen
l’ESO amb estudiants que acaben el batxillerat o estan matriculats en els cicles de formació professional
de grau superior,  molts  dels  quals  ja  estan integrats  en el  món laboral  i  tenen darrere  una sòlida
formació lectora. I en segon lloc, la constatació que, malgrat aquesta diversitat i ja fa anys que des de
diferents departaments i des de diferents òrgans de coordinació del centre s’han realitzat experiències
de dinamització del llibre i la lectura força interessants. En aquest sentit, convé remarcar que aquest pla
no parteix del no res, sinó que pretén recollir i potenciar totes les iniciatives dutes a terme durant els
darrers cursos i ampliar-les amb objectius i actuacions noves per oferir un marc coherent i global en què
puguen integrar-se totes les propostes de foment de la lectura que es vagen plantejant.

Entre les actuacions de promoció de la lectura que s’han realitzat al centre els últims anys podem
destacar les següents:

a) Elaboració de plans lectors pels departaments de llengües per tal d’oferir a l’alumnat seleccions de

lectures  (en  alguns  casos  llistats  tancats  i  en  altres  propostes  obertes)  adequats  a  cada  nivell

educatiu.

b)  Organització  de trobades amb els  autors  per  tal  d’aprofundir  en el  contingut de  les lectures,

desvetllar en els alumnes l’interès pel procés de creació i compartir inquietuds i hàbits lectors.

c) Organització de diverses activitats específiques per recordar dates concretes significatives per al

llibre i la lectura, com ara la celebració del Dia del Llibre, Dia Mundial de la Poesia, Dia Mundial del

llibre infantil i juvenil o la commemoració d’autors i obres importants.

d) Inici d’un projecte de creació literària, impulsat inicialment des del Departament de Valencià al

qual  es  van  afegir  posteriorment  professors  dels  altres  departaments  de  llengües,  per  tal  de

promoure la creativitat i introduir factors de motivació interns en la pràctica de la lectura i l’escriptura.

e) Assistència a representacions teatrals de textos literaris i preparació d’adaptacions pròpies de

fragments seleccionats.

f)  Participació en activitats  de promoció  del  llibre  i  la  lectura  organitzades  per  centres i  entitats

externs,  entre  les  quals  la  ruta  literària  Carles  Salvador,  alguns  programes  dels  mitjans  de
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comunicació (Una habitació pròpia, Rosquilletres, L’escola fa ràdio) i les Olimpíades de Valencià. 

g) Realització d’activitats encaminades a comunicar i compartir l’experiència lectora, tant a l’aula com

fora de l’aula: elaboració de murals, redacció de crítiques de lectura, participació en fòrums sobre 

lectures, exposicions orals...

h) Organització d’activitats de promoció de la competència lectora en les àrees no lingüístiques, com 

ara la capacitat de comprensió d’enunciats matemàtics, la participació en concursos i olimpíades o 

l’organització de jornades de promoció de la ciència i la tecnologia.

i) Activitats d’animació realitzades pel professorat i els estudiants de formació professional del cicle 

d’Animació Sociocultural i Turística.

j) Ampliació i actualització dels fons bibliogràfic gràcies a la dotació econòmica del  Programa per a 
la dinamització de les biblioteques escolars i el foment de la lectura als centres docents de titularitat 
pública de la Generalitat Valenciana.

Tot i que no es tracta, òbviament, d’una relació exhaustiva, permet fer-se una idea inicial del punt
de partida del  projecte que es presenta ara. No obstant  això, per tenir  una visió més exacta de la
situació, aquesta anàlisi prèvia de les necessitats del centre hauria de completar-se amb dos conjunts de
dades que aportarien, segurament, dades rellevants:

a) d’una banda, el buidatge sistemàtic de les respostes que van facilitar sobre els hàbits de lectura 
els estudiants que van participar en l’enquesta per a l’elaboració del PEC;
b) de l’altra, el recull exhaustiu dels problemes més significatius relacionats amb la competència 
lectora i amb els hàbits lectors en totes les àrees curriculars.  

2. Objectius, actuacions i criteris d’avaluació
El nucli  vertebrador del pla lector d’un centre educatiu ha de ser la definició dels objectius,  el

disseny  de  les  actuacions  específiques  per  assolir-los  i  la  selecció  dels  criteris  d’avaluació  que
s’utilitzaran per valorar l’eficàcia de les accions programades i dutes a terme. Per tal de presentar-ne
una  formulació  operativa,  convé  tenir  en  compte  dues  consideracions  prèvies:  d’una  banda,  la
necessitat de dissenyar un pla que tinga en compte els diferents agents implicats en la formació de
l’alumnat: el professorat, l’alumnat, les famílies i l’entorn del centre (ajuntament, biblioteques públiques,
altres centres educatius, editorials, llibreries...); de l’altra, l’organització dels objectius i les actuacions
proposades  en  tres  àmbits  complementaris:  el  perfeccionament  de  la  capacitat  de  saber  llegir,  la
promoció dels sabers que impliquen l’ús de la lectura com a eina d’aprenentatge i l’impuls d’activitats
que propicien el gust per la lectura.

L'atenció  d'aquestes  consideracions,  aconsella  d'organitzar  els  objectius  i  les  actuacions
proposades en set  àmbits  o  línies de treball, tot i que en alguns casos, com es podrà comprovar,
alguns objectius tenen a veure amb dos o tres àmbits diferents:

I. Millora de la competència lectora i de la lectura crítica (saber llegir)
II. La lectura com a eina d'aprenentatge (llegir per aprendre)
III. Commemoració del dia del llibre
IV. Celebració de dates destacades (efemèrides)
V. Promoció dels llibres i del gust per la lectura
VI. Taller d'escriptura creativa
VII. Dinamització de la biblioteca
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En la taula següent es presenta un llistat dels  objectius pensats per als pròxims cursos  escolars,
agrupats per àmbits o línies de treball (que apareixen referenciats en la primera columna) i ordenats
correlativament, i de les actuacions associades a cadascun. Més endavant, en l’apartat 3 d’aquest Pla,
es presenta la relació d’accions programades per al curs 2021-2022. Tot i que l’avaluació del grau de
realització dels objectius enumerats en aquest Pla haurà de tenir en compte la relació d’activitats de
foment de la lectura proposades per a cada curs escolar (en l’apartat 3 d’aquest document), és evident
que a mitjà termini caldrà revisar el grau de realització de les iniciatives proposades en aquest apartat
per valorar-ne la idoneïtat i estudiar la possibilitat de modificar el pla, de suprimir objectius o actuacions
mal plantejats o d’afegir iniciatives noves.

Objectius Actuacions

I  Dissenyar un 
programa de millora 
de les competències 
bàsiques, orientat a 
l’ensenyament 
obligatori, per tal de 
fer de tots els 
alumnes lectors 
competents.

a) Dissenyar una prova inicial de comprensió lectora per conèixer la 
competència de l’alumnat de primer d’ESO i elaborar un informe amb els 
resultats de l’estudi.
b) Crear un banc de textos interdisciplinars per treballar les diferents 
estratègies de comprensió lectora, tot atenent l’alumnat destinatari i el nivell 
de dificultat de les estratègies que es poden treballar amb cada text.
c) Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, textos 
escolars i documents dels mitjans de comunicació en diferents formats i 
suports.
d) Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i 
valorar el contingut d’acord amb la complexitat del text i el propòsit de la 
lectura.
e) Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere 
textual i el component semàntic de les paraules i de les estructures 
morfosintàctiques més habituals.
f) Ensenyar explícitament les estratègies de comprensió lectora més 
productives tot utilitzant un mètode seqüencial que permeti, a partir del 
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modelatge, passar a la pràctica guiada i, finalment, a la pràctica autònoma o 
independent.

II Seleccionar els 
recursos més 
adients per integrar 
la millora de la 
competència lectora 
i l’adquisició de la 
lectura crítica (el 
saber llegir) amb les 
altres dues 
dimensions de la 
lectura (llegir per 
aprendre i la lectura 
per plaer)

a) Organitzar un seguit d’accions formatives adreçades al professorat del 
centre sobre estratègies de lectura i planificació eficaç de l’ensenyament de la 
competència lectora.
b) Adaptar a la realitat del centre les eines de promoció i avaluació de la 
lectura que es consideren més adequades: tallers de lectura, temps per llegir i 
per parlar de llibres, portafolis de lectura…
c) Promoure la lectura crítica d’articles d’actualitat, assajos i articles de 
revistes científiques com a eina fonamental per a la formació de ciutadans 
compromesos amb la societat i amb l’activitat professional que han de 
desenvolupar en el futur.
d) Organitzar activitats de lectura per millorar la capacitat expressiva dels 
estudiants de formació professional.
e) Continuació de la Revista Ribalta

III  Organitzar 
activitats per millorar
la comprensió 
lectora de textos 
periodístics, literaris i
quotidians 
relacionats amb la 
divulgació científica.

a) Elaborar un pla d’estratègies de comprensió lectora transversals per poder 
treballar-les des de les diferents matèries curriculars en els diferents nivells 
educatius.
b) Fomentar la lectura i l'escriptura establint una secció de vídeos d'alguns 
alumnes recomanant llibres que hagen llegit bé per la classe, bé de manera 
voluntària, en qualsevol de les llengües, segons l'idioma del llibre escollit.
c) Crear en la revista del centre també un racó de l'escriptura que podria anar 
dedicat a textos que l'alumnat haja anat entregant a algun professor i que siga 
de bona qualitat, incloent escrits pel professorat.
c) Desenvolupar estratègies per a la resolució de diverses situacions 
quotidianes que demanen la recerca d'informació en diferents fonts (com ara, 
per exemple, buscar en un Vademècum el significat dels components i 
l'administració d'un medicament).

IV Organitzar 
diverses activitats 
per donar a conèixer
el Dia del Llibre i per 
promoure la lectura

a) Dissenyar una campanya de promoció del Dia del Llibre a nivell de centre, 
amb pancartes, cartells, logotips i activitats d'animació prèvies.
b) Organitzar una exposició de fotografies de recomanacions de llibres en la 
qual participen alumnes, professorat, personal d'administració i serveis i 
familiars.
c) Preparar els murals per exposar al vestíbul els llibres recomanats per 
l’alumnat.

V Organitzar actes 
públics de lectura 
col·lectiva de 
diversos tipus de 
textos literaris per el 
Dia de la Dona 
Escriptora

a) Preparar una lectura col·lectiva de fragments d’una o diverses obres 
narratives, fer-ne una lectura dramatitzada o organitzar una representació 
teatral.
b) Organitzar diverses activitats de promoció de la poesia: lectura d'un mateix 
poema en diversos idiomes i recital poètic a la sala d'actes (al vestíbul o al pati
central)...

VI Planificar al llarg 
del curs activitats per
recordar autors o 
llibres destacats i 
algunes diades 
especials que convé 
promoure entre 

a) Fer una selecció dels autors o els llibres de l’any per preparar les activitats 
al llarg del curs.
b) Preparar les activitats d'homenatge als autors seleccionats (cicles de 
música, lectures, xerrades, projecció de documentals o pel·lícules de ficció) 
adreçades als  diferents nivells educatius que s'imparteixen en el centre.
c) Organitzar lectures o dramatitzacions temàtiques per commemorar les 
diades especials que s'han de celebrar al llarg del curs escolar: Dia de la Pau, 
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l’alumnat Dia de la Dona Treballadora, Dia de les Llengües ...

VII Coordinar totes 
les iniciatives de 
promoció dels llibres 
i del gust per la 
lectura i promoure 
activitats diverses 
adreçades a totes 
les etapes i nivells 
educatius

a) Organitzar xerrades adreçades als estudiants sobre autors i llibres, tot 
incloent actes de presentació a càrrec dels autors de llibres inclosos en el pla 
lector.
b) Dedicar una hora setmanal a la lectura a l’aula, d’acord amb un calendari 
inicial en què participe tot el professorat del grup-classe.
c) Utilitzar les noves tecnologies (Facebook, blogs, pàgina web...) per crear un
club de lectura (Llegir en xarxa), un espai en què els estudiants puguen 
intercanviar lectures i interactuar amb altres persones sobre els llibres que 
llegeixen.
d) Promoure la creació de bancs de llibres de lectura d’aula.

VIII Potenciar la 
imaginació i la 
creativitat dels 
estudiants en el 
marc del taller 
d’escriptura creativa 
i impulsar la creació 
de tallers 
d’escriptura de 
textos relacionats 
amb l’activitat 
acadèmica i 
professional.

a) Consolidar el taller d’escriptura creativa (impulsat des dels departaments de
llengües), que es podria ampliar amb un mòdul al voltant de la idea de “llegir 
per crear” i podria incloure un concurs literari de centre i alguna iniciativa per 
animar l’escriptura a partir de relats breus.

b) Fomentar la motivació per la lectura dels estudiants de formació 
professional com a mitjà per facilitar-los l’accés als recursos expressius 
essencials per millorar la producció de documents relacionats amb l’activitat 
professional (redacció de projectes, informes, memòries, actes de reunió...)

IX Convertir la 
biblioteca del centre 
en l’espai de 
referència del llibre i 
la lectura

a) Completar el procés de catalogació del material dipositat en la biblioteca i 
dissenyar un catàleg informatitzat (per temes i per àmbits, per autors i per 
títols) per promoure'n l'ús i el préstec de llibres.
b) Promoure la centralització a la biblioteca del material d'interès general que 
custodien els departaments.

X Promoure l’ús de 
la biblioteca com a 
espai de treball i 
com a nucli de 
dinamització de la 
lectura

a) Formar un equip de col·laboradors encarregat de dinamitzar la biblioteca i 
ordenar les prestatgeries, catalogar el fons que encara no està inventariat i 
establir torns per ampliar l'horari d'obertura en la franja de matí

b) Promoure l'ús de la biblioteca com a espai de treball, alternatiu i 
complementari d'internet, a l'hora de buscar informació per elaborar els petits 
treballs de recerca.
c) Crear un club de lectura des de la biblioteca i coordinar-ne les activitats.
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3. Activitats de foment de la lectura per al curs 2021-22
D’acord amb les propostes presentades pels  departaments didàctics  i  els  coordinadors de cicle i

etapa, la comissió de coordinació del pla de foment de la lectura proposa per al curs 2021-2022 la realització
de les accions de promoció que s’indiquen a continuació. 

a) Departament de Castellà.

Descripció Alumnat Àmbit Objectiu Mes 

“Tras las huellas del 
Campeador”. 
Representació del juglar Crispín 
d’Olot

1r Batxiller I, II, V. Familiatitzar-se amb la literatura 
medieval i la transmissió oral 
pròpia del període.Aprofundir en 
l'obra treballada a classe de 
manera vivencial.

Gener / 
febrer

Vicent Camps recita a Federico 
Garcia Lorca

2n Batxiller I, II, V. Afermar els continguts de 
literatura espanyola. 
Gaudir de la màgia dels poemes 
de Lorca.

Febrer

Trobada  amb  Beatriz  Osés,
autora d’ Erik Vogler

1r ESO 
8 grups

I, II, V. Fomentar l'amor a la lectura i ser 
conscients del procés creatiu 
d'una novel·la mitjançant la 
interacció amb l'autora.

Octubre

Trobada amb Care Santos, 
autora de Mentira

2n ESO
8 grups

I, II, V. Fomentar l'amor a la lectura i ser 
conscients del procés creatiu 
d'una novel·la mitjançant la 
interacció amb l'autora.

Març

Trobada amb Rosa Navarro, 
adaptadora de La Celestina

3r ESO
7 grups

I, II, V. Fomentar l'amor a la lectura i ser 
conscients del procés creatiu 
d'una novel·la mitjançant la 
interacció amb l'autora.

Novembre

Trobada amb Cesar Mallorquí, 
autor d’ El círculo escarlata 

4t ESO
6 grups

I, II, V. Fomentar l'amor a la lectura i ser 
conscients del procés creatiu 
d'una novel·la mitjançant la 
interacció amb l'autor.

Per 
determinar

Obra de teatre Control Freak Literatura 
Universal

I, II, V. Promoure l'amor al teatre amb la 
visió d'una obra en la qual 
s'entremescla música, circ i noves
tecnologies

Octubre

Obra de teatre Proyecto Meitner Literatura 
Universal

I, II, V Fusió de teatre i ciència: Lise 
Meitner, dona, jueva a l'Alemanya 
nazi i premi Nobel.

Gener

Trobada amb Amelia Diaz. ¿Por 
qué leer a los clásicos?

4t ESO 
6 grups

I, II, V Ampliació d'informació sobre les 
escriptores de la Generació del 
27, matèria del currículum de 
l'assignatura Llengua i Literatura 
Castellana

Octubre
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Obra de teatre Historia de una 
escalera

2n Batxiller I, II, V Consolidar la teoria de Buero 
Vallejo amb la visió de l'obra de 
teatre objecte d'estudi.

Febrer

Lectures Tots el 
nivells

I, II, V Treballar la comprensió lectora 1 lectura 
per 
trimestre

Realització de murals sobre 
lectures. 

1r cicle 
d’ESO

I, II, V, 
VI

Fomentar la capacitat crítica, la 
capacitat de síntesi, la creativitat i la
defensa de les opinions pròpies. 

Tot el curs. 

b) Departament de Valencià

Descripció Alumnat Àmbit Objectiu Mes en què
es

realitzarà

Pau Alabajos: Interpretació 
musical en directe d’un repertori 
de cançons inspirades en versos 
de Vicent Andrés Estellés. Cost: 
400€

2 Batxillerat I, II, V Afermar els continguts de literatura 
valenciana. 
Gaudir de la màgia dels poemes 
d’Estellés.
Promoure l'amor a la poesia i a la 
música. 

Gener/
Febrer

Xerrada en línia de l’autora 
Gemma Pasqual, autora del llibre 
L’últim vaixell.

4t ESO I, II, V Fomentar l'amor a la lectura i ser 
conscients del procés creatiu d'una 
novel·la mitjançant la interacció 
amb l'autora. 

Març

Taller de creació literària: Escriure 
un poema semblant a partir d'un 
model.

Il·lustrar la poesia: Fer un dibuix 
que represente plàsticament un 
poema.

1r ESO I, VI Treballar els continguts referents a 
la lírica (mètrica I figures literàries). 
Treballar l’expressivitat I conèixer el
procés creatiu d’escriptura d’un 
poema. 

Març

Selecció de poemes de Joan 
Margarit.
Possible col·laboració amb el 
departament de castellà.

ESO i
Batxillerat

I, II, V Promoure l'amor a la poesia.  
Treballar l’expressió oral i 
l’expressivitat. 

Març

Recital de poemes 3r ESO I, II, Promoure l'amor a la poesia.  
Treballar l’expressió oral i 
l’expressivitat. 

Març

Visita (o xarrada en línia) de 
l’autora Anna Boluda. Tertúlia 
sobre el llibre de lectura Res a 
amagar.

3r ESO I, II, V Fomentar l'amor a la lectura i ser 
conscients del procés creatiu d'una 
novel·la mitjançant la interacció 
amb l'autora. 

Abril

Representació teatral de Sant 
Jordi per als 1rs d’ESO per part 

1r ESO 
3r  ESO

I, II, III Promoure l'amor al teatre.  
Treballar l’expressió oral i 

Abril
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d’alumnes de cursos superiors. l’expressivitat. 

c) Departament de Llatí

Descripció Alumnat Àmbit Objectiu Mes en
què es

realitzarà

Eixida al teatre romà de Sagunt 1r batx I, II, III Gaudir de la representació de les 
obres treballades a classe.

Per
determinar
(sol ser a

l’abril)

Lectura de mites al parc Ribalta. 4t i 1r batx I, II, III Lectura activa en un entorn 
diferent

Durant el
tercer

trimestre

Lectura i comentari a classe de 
les lectures obligatòries.

4t, 1r i 2 de
batx

I, II, III Llegir de manera activa un autor 
de la literatura romana per a tindre
un bagatge cultural.

Tot el curs

Lectura voluntària d’obres 
propostes per la professora.

4t, 1r i 2 de
batx

I, II, III Foment de la lectura i ampliació 
de coneixements.

Tot el curs

Lectura de fragments d’autor 
llatins.

4t, 1r i 2n
de batx

I, II, III Complementar la teoria amb la 
lectura d’autors romans que 
parlen sobre el tema.

Tot el curs

d) Departament d’Anglés

Descripció Alumnat Àmbit Objectiu Mes en
què es

realitzarà

Llegir la short story "The Story of 
an Hour" de Kate Chopin i fer 
activitats de comprensió de la 
lectura per esbrinar què ha passat 
en l'hora que dura la narració.

1r de
PROMIG

II Treballar la narrativa. En ser un relat
curt, molta informació no està 
escrita, per tant fomenta l'esperit 
crític de la persona lectora. Conèixer
el context social i el paper de la 
dona en la societat del segle XIX.

abril-maig
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e) Departament de Francès

Descripció Alumnat Àmbit Objectiu Mes en què
es

realitzarà

Lectures dramatitzades Tots els
nivells

I, II, V Foment de la lectura i ampliació de
coneixements. 
Treballar l’expressió oral en 
francès I l’expressivitat.

Tot el curs

Anàlisi detallat de lectures Tots els
nivells

I, II, V Foment de la lectura. 
Treball de la comprensió lectora en 
llengua francesa. 

Tot el curs

Proposta de compra de materials per ampliar el fons bibliogràfic de la biblioteca.

a) Llibres.

Títol Autor Editorial ISBN

Mentira Care Santos Edebé 846831577X

Verdad Care Santos Edebé 978-8468333151

Miedo Care Santos Edebé 978-8468341132

Federico Ilu Ros Lumen 978-8426409416

Cuento de Navidad Charles Dickens Vicens Vives 978-84-316-7167-9

Nada (novela gráfica basada en la 
novela de Carmen Laforet)

Claudio Stassi Planeta Cómic 978-8413416885

El ciclo del eterno emperador Laura Gallego Montena 978-8418483547

Lisístrata Aristòfanes La Magrana 9788482645780

Decameró, Giovanni Boccaccio 3i4 978-84-7502-703-6 

Medea Eurípides Ed. Alpha 9788498593242

La comèdia de l’olla / Amfitrió Plaute Ed. Alpha 9788498593549

Antígona / Èdip rei. Sòfocles Vicens Vives 978-8468207575 

Els fets del rei Artús i els seus nobles
cavallers.

Elaine Steinbeck Columna 978-8483006009 

Emma Jane Austen 3 i 4 978-8475025148 
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Robinson Crusoe Daniel Defoe Teide 978-84-307-6230-9

Oliver Twist. Charles Dickens Labutxaca 978-84-9930-252-2

Frankenstein Mary Shelley Labutxaca 978-8417031138

El  cas  misteriós  del  Dr.  Jekyll  i  Mr.
Hyde.

Robert  Louis
Stevenson

Quaderns Crema. 978-8477274827

Soror.Mujeres en Roma. Patricia González 
Gutiérrez

Desperta Ferro  978-84-122213-3-6

Los espacios de la muerte en Roma. Miguel Requena 
Jiménez

Síntesis. 9788413570501

Infamia. El crimen en la Antigua Roma Jerry Toner Desperta Ferro 978-84-120798-8-3

La bisexualidad en el mundo antiguo. Eva Cantarella Akal 978-84-7600-994-9

Pensamiento Romano. Una historia de 
la filosofia en Roma.

Salvador Mas. Tirant lo Blanch 84-8456-591-2

Las mujeres y las relaciones de género
en la Antigua roma.

Irene Mañas Romero Síntesis 978-84-9171-436-1

Los olvidados de Roma. Prostitutas, 
forajidos,esclavos, gladiadores y gente 
corriente.

Robert C. Knapp Ariel 978-84-344-1395-5

Un día en Pompeya Fernando Lillo 
Redonet

Espasa. 978-84-670-5833-8

Fantasmas, brujas y magos de Grecia 
y Roma.

Fernando Lillo Evohé 9788415415398

Grecorromanas. Lírica superviviente de
la Antigüedad clásica.

Aurora Luque Planeta 978-84-08-22495-2

¡Que los dioses nos ayuden! 
Religiones,ritos y supersticiones de la 
antigua Roma.

Néstor F. Marqués. Espasa 978-84-670-6341-7

Fake news de la antigua Roma. 
Engaños, propaganda y mentiras de 
hace 2000 años

Néstor F. Marqués Espasa 9788467055795

Un año en la antigua Roma: La vida 
cotidiana de los romanos a través de 
su calendario

Néstor F. Marqués Espasa 978-8467051513

SPQR Una Historia de la Antigua 
Roma

Mary Beard Crítica 978-8498929553

El infinito en un junco:la invención de 
los libros en el mundo antiguo.

Irene Vallejo Siruela 9788417860790

El silbido del arquero Irene Vallejo Contraseña 978-84-940903-7-0
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Sub luce maligna: Antología de textos 
de la antigua Roma sobre criaturas y 
hechos sobrenaturales.

Gonzalo Fontana 
Elboj

Contraseña 978-84-121551-6-7

Percy Jackson i els déus de l’Olimp Rick Riordan. Salamandra 9788418173738

Memòries d’Adrià Marguerite 
Yourcenar.

La Butxaca 978-84-96863-13-2

La escala de Mohs Gata Cattana  Aguilar 9788403519558.

La ingeniería del ejército romano. Jean- Claude Golvin,
Gerard Coulon

Desperta Ferro 9788412105346

b) Altres materials.

- Subscripció a la plataforma audiovisual VERSO (poesia clàssica i actual en vídeo).
- Renovació de la subscripció anual a la revista “Ça m’intéresse”

Activitats de dinamització de la biblioteca. 

La dinamització de la biblioteca durant aquest curs 2021-2022 girarà en torn a dos actuacions: 

a) Club de lectura. 
L’objectiu del club de lectura és crear un espai on els joves lectors poden compartir la seva afició pels llibres i
poden conèixer nous textos i autors. 

Es proposen lectures cada mes i es comenten en grup amb la col·laboració dels professors encarregats. 

b) Servei de préstec. 
Aquest curs, els objectius són: 
- Donar difusió al servei de préstec per tal d’ampliar el nombre d’usuaris
- Començar a fer un registre d’usuaris i, per tant, saber el nombre d’alumnes i la freqüència amb què utilitzen el
servei. 
- Presentació de les novetats que periòdicament incorpora la biblioteca del centre.

4. Recursos necessaris per a dur a terme el pla
Un projecte d’aquest tipus no es pot dur a terme sense la implicació i la complicitat del factor humà

(professorat, estudiants, famílies...), perquè un pla lector és un projecte de centre i exigeix la col·laboració i
l’acció coordinada de tothom. I quan parlem d’un institut de les dimensions de l’IES Francesc Ribalta, l’única
possibilitat de dur a terme un pla de lectura ambiciós és bastir una estructura organitzativa eficaç, una xarxa
integrada per múltiples elements que han d’aportar el seu gra d’arena en la mesura de les possibilitats reals de
cadascú. En el procés de posada en marxa del pla i de realització efectiva de les activitats proposades ha de
tenir un paper destacat la CCP i la Comissió de Coordinació del Pla de Foment de la Lectura, però també els
departaments i els equips docents, els coordinadors d’etapa i l’equip directiu i, òbviament, els tutors i tot el
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professorat del centre. També és fonamental la complicitat i  la col·laboració de l’alumnat i de les famílies,
sense la qual no serà possible construir un projecte sòlid i amb una perspectiva de continuïtat en el futur. Però
més enllà de les persones implicades en el centre, el  pla de foment de la lectura ha de tenir  en compte
l’existència d’altres recursos, interns i externs, que resultaran imprescindibles per dur a terme el projecte.

D’una banda, és important de subratllar la idoneïtat de  les instal·lacions de l’institut, que compta
amb una biblioteca excel·lent, tant pel fons documental que conté com per la llarguíssima trajectòria que pot
exhibir al servei del centre i de tota la ciutat de Castelló. També són força interessants, des del punt de vista
que ens ocupa, la sala d’actes del centre, el vestíbul d’entrada i els patis interiors oberts, que ofereixen un
marc excel·lent per a la realització de moltes de les actuacions proposades en aquest pla.

De  l’altra,  convé  considerar  la  col·laboració  puntual  que  poden  oferir  diverses  institucions  i  empreses
externes al centre, des de l’Ajuntament de Castelló o la Universitat Jaume I, a les biblioteques públiques de la
ciutat,  les llibreries de l’entorn més proper o les editorials, com ara Bromera, que  organitza trobades amb
escriptors del seu fons editorial, tallers formatius per alumnat i professorat, entre altres.

5. Procediment de revisió i avaluació
     Per tant, la Comissió Coordinadora té la missió de promoure i de coordinar totes les accions i
activitats que es facen en el centre relacionades amb el foment de la lectura, però això no significa que
els  membres de la  comissió 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 o departaments,
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’n l’avaluació
anual,  els  objectius  no  assolits  es  detectaran  amb facilitat  i  cada  responsable  informarà  amb més
coneixement de les propostes de millora que calga introduir.

     Aquesta memòria, a més d’una relació de les accions i les activitats fetes durant el curs, farà una
avaluació del pla anual de foment de la lectura que, necessàriament, haurà de reflectir els aspectes
següents:

a) Els avanços de l’alumnat quant a hàbits lectors.
b) Les activitats programades en el Pla Anual.
c) La consecució dels objectius proposats en el Pla de Foment de la Lectura.
d) L’aprofitament dels recursos del centre.
e) Altres continguts previstos en el pla.

     Per tal de simplificar i sistematitzar el procés d’avaluació, la Comissió Coordinadora del Pla de
Foment  de  la  Lectura  (CCPFL),  haurà  de  dissenyar  un  model  de  document  perquè  els  òrgans  o
persones responsables de la realització de les activitats proposades puguin fer una primera valoració de
cada  actuació,  tot  tenint  en  compte,  òbviament,  la  percepció  que  en  tinguin  els  coordinadors,  els
col·laboradors i els destinataris.

     Pel que fa 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, 
etc.– 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. En el procés d’avaluació poden 
participar (i haurien de participar) els alumnes destinataris de cada actuació, bé completant qüestionaris 
senzills, en paper o electrònics, en què se’ls demane el grau de satisfacció, l’interès que ha tingut per a 
la seua formació i una valoració qualitativa (amb aspectes positius, negatius i propostes de millora).
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     Amb les dades que proporcionen els coordinadors de cada actuació, la comissió de coordinació del
pla elaborarà al final de cada curs escolar un informe sobre el grau de compliment de les propostes
programades i l’elevarà a la CCP i, posteriorment, al Consell Escolar. Les conclusions i les propostes
presentades i aprovades pel Consell  Escolar hauran de servir de guia i de punt de referència per a
l’elaboració del pla del curs escolar següent.

6. Estratègies de difusió
     Tant el document del pla de foment de la lectura del centre com la concreció anual que es faça cada 
curs escolar estaran a disposició de tota la comunitat educativa.

     No obstant això, la CCPFL (amb la col·laboració de l’equip directiu i dels tutors) serà l’encarregada
de la difusió del Pla, tot articulant les estratègies de difusió que es consideren més adequades en cada
moment. Per exemple, utilitzant algunes d’aquestes iniciatives:

a) Crear una etiqueta en la banda superior de la web del centre per incloure la publicació dels 
documents actualitzats del pla de foment de la lectura i un apartat de notícies de les activitats més 
destacables que es facen al llarg del curs.
b) Facilitar 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 l’inici de cada curs.
 c) Proporcionar 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.
d) Col·laborar amb el professorat tutor perquè es done la informació més rellevant del pla en les

      reunions inicials amb les famílies de cada aula.

      e) Dissenyar una campanya de promoció del Pla adreçat a l’alumnat del centre, que inclourà, com a 
possibles elements l’edició de punts de llibre o tríptics informatius, la impressió de cartells i/o 
pancartes i la inclusió d’una breu explicació en els actes de benvinguda i en la reunió inicial dels 
tutors amb els seus grups.

      f) Redactar, amb la supervisió de l’equip directiu, les notes de premsa per informar els mitjans de 
comunicació locals i comarcals –premsa impresa i digital, ràdio i televisió– de les activitats i dels 
actes més importants que es facen en el 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 en el 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’interés per l’aprenentatge.

      g) Promoure i motivar 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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