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Millorar la lecturaMillorar la lectura

Per què?

Enric Queralt i Catà
Serveis Territorials del Vallès Occidental                                                    

Sabadell, 5 de novembre de 2012 
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““mestremestre””

““escolaescola””

escolaritat             
obligatòria

minminúúsculesscules

http://www.uh.edu/engines/timesroman&durer.jpg
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penseu en els vostres alumnes alumnes i en els vostres
mestresmestres, per favor
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els parlarels parlaréé de 6 coses:de 6 coses:

. llegir AVUI

. COM ho tenim això del llegir (per què?)

. COMPETENT llegint

. COM s’hi arriba

. la  llei

. és POSSIBLE millorar?

. un CAMÍ de MILLORA

a parer meu, és clar!
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hi ha un problema amb la lectura!hi ha un problema amb la lectura!

. 20% dels adults

. 20% dels adolescents de 15 

anys

http://www.viza.md

http://ec.europa.eu/education/literacy (setembre de 2012)
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la lectura hauria de ser un dels temes 
centrals i de major interès en una societat 

democràtica que es diu lletrada. no 
podem deixar al marge de la lectura prop 

del 50 % de la població.

Delia Lerner
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degradació de l’entorn, la mundialització que fa augmentar les desigualtats. Avui, la crisi
econòmica que s’escampa
a escala planetària augmenta les amenaces que pesen sobre milions d’ells.
7. Tots aquests infants tenen una cosa en comú: són desarrelats. Desarrelament físic, 
de vegades brutal, del seu
país o de l’indret on haurien de créixer; però també desarrelament psicosocial, més íntim, 
causa d’un xoc més profund
encara, quan no reben amor, ni són escoltats, quan viuen al marge d’una família o de la 
societat, quan no s’inscriuen
en un llinatge, hereu d’una col·lectivitat humana vinculada a la seva cultura i a la seva
història. Aquests infants es
troben “desarrelats” d’un indispensable espai humà de vida, de la possibilitat d’un
creixement equilibrat en un
ambient de respecte afectuós i veritable.
8. Aquest desarrelament ens ha d’interpel·lar molt seriosament; ha de ser més ben
comprès, més ben estudiat
en les seves causes i en les seves greus conseqüències per a la humanitat present i 
futura.
9. Aquestes situacions no són ni excepcionals d’aquest o d’aquest altre país: milions
d’infants en el món viuen aquesta
dramàtica pèrdua de referents, la qual, ineluctablement, els priva així mateix dels seus drets.

invertir en alfabetització, a llarg termini, es 
tradueix en milers de milons d’euros!!
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nno es pot anar per aquest mo es pot anar per aquest móón sense saber n sense saber 
llegir , llegir , MOLT BMOLT BÉÉ!!
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per funcionar en una per funcionar en una 
societat moderna cal saber societat moderna cal saber 

llegir bllegir béé

. el mercat laboral exigeix aptituds de lectura cada cop 

més elevades.

. la participació social i ciutadana en l’àmbit digital depèn 

cada cop més dels nivells d’alfabetització.

. la digitalització està canviant el concepte d’alfabetització

(tot gira al voltant de la paraula escrita)

http://www.mqupblog.com
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http://www.filmaffinity.com

el concepte del concepte d’’alfabetitzacialfabetitzacióó no no éés el mateix!s el mateix!
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fa vint anysfa vint anys, les habilitats de CLles habilitats de CL que es 

necessitaven per al creixement individual, la 

participació econòmica i la ciutadania eren eren 

diferentsdiferents a les que esperem avui dia; i, amb 

tota probabilitat, el que s'espera avui seran seran 

diferentsdiferents de les d'aqud'aquíí a vint anys.a vint anys.
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és un dret ineludible d’una ciutadania democràtica

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

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

vida adulta

(Cunningham i Stanovich, 1998; Smith et al., 2000)
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un un DRET BDRET BÀÀSIC!!!SIC!!!

de de TOTTOT ll’’alumnat alumnat (en 13 anys d’escola!)
http://blogs.cfr.org
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ll’’alumne que no en salumne que no en sààpiga...piga...

. no se’n sortirà a la nostra escola.

. no es graduargraduaràà.

. veurà molt limitades les possibilitats laboralspossibilitats laborals.

mméés, si s, si éés una noia.s una noia.

. dificultats per desenvolupardesenvolupar--se com a ciutadse com a ciutadàà
ii exercir els seus dretsexercir els seus drets.

Holloway (1999), les habilitats lectores són fonamentals per a l'èxit acadèmic. 
Olson (1977a; 1977b)
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http://w
w

w
.preset.org

un dun dèèficit en competficit en competèència lectora ncia lectora éés una...s una...

porta dporta d’’entrada a lentrada a l’’exclusiexclusióó socialsocial
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.hi ha 165 dies/curs per treballar la lectura

.hi ha alumnes que en tenen 200 més, a l’any 

.2.400 més que els seus companys, en 13 anys

““ELLSELLS””, NOM, NOMÉÉS, TENEN LS, TENEN L’’ESCOLAESCOLA

fem nfem núúmeros...meros...
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seguim...seguim...

. llegir AVUI

. COM ho tenim això del llegir (per què?)

. COMPETENT llegint

. COM s’hi arriba

. la  llei

. ÉS POSSIBLE millorar ?

. un CAMÍ de MILLORA
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. 1r país de Europa en fracàs escolar i mala 
inserció laboral dels joves. 

. 1/3 dels joves (15-24) abandona sense acabar 
secundària

. Mitjana UE: 1 de cada 5
EL PAÍS 16.10.2012



04/11/2012 - EQC - 19

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2010/12/07/14/08/786f1a6a-251a-4598-89d0-5f26880b8fd5.pdf

212924

183327

233524

432

181

191

121

1-1



04/11/2012 - EQC - 20

la vostra avaluacila vostra avaluacióó externa/internaexterna/interna

diu el mateix ?diu el mateix ?
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el el ““llegirllegir”” de PISA 2009de PISA 2009

.. recuperarrecuperar informació

. formar-se una comprensicomprensióó generalgeneral del text

. desenvolupar una interpretaciinterpretacióó

.. reflexionar i avaluar el contingutreflexionar i avaluar el contingut d’un text 

.. reflexionar i avaluar la formareflexionar i avaluar la forma d’un text
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el “llegir” del
(no equiparables al de PISA)

1. obtenció d’informació literal: localitzar i extreure 
informació concreta (atenció de parts o fragments del 
text)

2. comprensió global : considerar el text com un tot,            
identificar idea principal o general del text

3. interpretació del significat : capacitat de realitzar 
inferències i extreure informació no explícita 

4. reflexió i valoració: reflexió crítica sobre les qualitats 
del text quan a la utilitat i rellevància de la informació
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tenim massa alumnes que nomtenim massa alumnes que nomééss
caminen caminen de puntetesde puntetes pels textospels textossobretot, saben extreure informació
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per quper quèè??

hi ha diverses raons...

algunes d’importants
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llegir no llegir no éés un hs un hààbitbit, , encaraencara,                              ,                              
de la nostra de la nostra tradicitradicióó social i escolarsocial i escolar
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http://www.forosperu.net

un exemple:

http://christopherteh.com
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http://cartografic.wordpress.com

hi ha una lhi ha una líínia que defineix dues nia que defineix dues ““europeseuropes””

“tot el dia llegim i escrivim”

la lectura és a l’horari d’alumnes

des la dècada dels 70 s’instauren programes de lectura en 
temps escolar. els darrers, França i Anglaterra
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http://www.albertonps.sa.edu.au/flexipage.aspx?PageId=198
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des 1960 programes de lectura lliure i des 1960 programes de lectura lliure i 
silenciosa a les aules de la majoria dsilenciosa a les aules de la majoria d’’escolesescoles

http://www.vermontcouncilonreading.com
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Governs, institucions i empreses sGoverns, institucions i empreses s’’hi dediquenhi dediquen

http://www.readingrevolution.co.uk

http://beattiesbookblog.blogspot.com.
eshttp://www.untrainedhousewife.com

http://www.education.gov.uk/schools/teachingandlearning/pedagogy/b00192950/encouraging-reading-for-pleasure
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saben que tenir aquest hsaben que tenir aquest hààbit correlaciona bit correlaciona 
amb...amb...

. resultats escolars

. millora de la comprensió i la competència lectora

. millora de l’expressió escrita

. nivell de coneixements generals

. comprensió d’altres cultures

. comprensió de la naturalesa humana

. capacitat de presa de decisions

Wells, 1986; Wells, 1986; BrunerBruner, 1996; , 1996; CunninghamCunningham i i StanovichStanovich, 1998; Allan i cols., 2005;           , 1998; Allan i cols., 2005;           
RoosRoos i cols.; 2006i cols.; 2006
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2005 19731960



mentre aqumentre aquíí ens ens ““ocupocupààvemvem”” dd’’altres cosesaltres coses
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a tot Catalunya 9 bibliobusos! a tot Catalunya 9 bibliobusos! ((DIBADIBA))
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curs 2011curs 2011--20122012
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projectes de direcciprojectes de direccióógrao.com

. INFORMACIÓ

. ORGANIGRAMA

. CALENDARI

. SEP

. SERVEIS ESCOLARS 

. TRANSPORT I MENJADOR 

. FESTES 

. AVALUACIÓ INTERNA 

. EQUIPS DE CICLE 

. EAP 

. INFORMÀTICA 

. LLENGUA 

. PCC I FORMACIÓ DEL 

. PROFESSORAT AL CENTRE 

. SORTIDES 

. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

. REUNIONS DE PARES 

. REUNIONS ÒRGANS DE 
GOVERN 

. AVALUACIONS 

. METEREOLOGIA 

. LABORATORI 

. BIBLIOTECA 

. COORDINACIÓ EP-ESO

. TEATRE 

. COL·LABORACIÓ
AJUNTAMENT 

. PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

. ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 

. ORGANITZADES PER L'AMPA

plans generals anualsplans generals anuals

cinem
aclubdevid
eo.com

.ar

memòries anuals de centrememòries anuals de centre

costa trobar lectura en...costa trobar lectura en...
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horarishoraris

actes de reunionsactes de reunions

aulesaules

27/06/2012 - EQC - 54
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i a taules de mestre!i a taules de mestre!

Universitat de BCN
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mestre, qumestre, quèè faig, ja he acabat.faig, ja he acabat.

. has fet els tres problemes de matemàtiques?

. i el mapa conceptual de medi?

. les dades de la biografia de... les has trobat?

. ah! i aquells exercicis del quadernet d'ortografia, 
d’ahir?

. sí! Ho tinc tot fet.

. què faig ara?

DONCS AGAFA UN LLIBRE I LLEGEIX!!DONCS AGAFA UN LLIBRE I LLEGEIX!!
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http://uifoto.ning.com
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toquentoquen un llibre i...un llibre i...
fitxa?

resum per capítols?

ressenya?

examen?

i a secundària...
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ququèè es fa a les aules quan ses fa a les aules quan s’’acaba una lectura acaba una lectura 
obligatòria?obligatòria?

Control escrit 64%

Jeroni Moya
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Medi social 6è EP

Medi natural 5è EP

les preguntes mles preguntes méés habituals dels llibress habituals dels llibres

a educació primària...
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resposta correcta resposta correcta úúnica!nica!
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en què s’assembla...

en què es diferencia...

com es pot saber...

es pot demostrar que...

com podria comprovar...

què podria passar...

què es pot fer per...

que serà el més 
important...

poques vegades...poques vegades...
i a  educació secundària
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PIRLS 2006                    PIRLS 2006                    
PISA 2009PISA 2009

⋅ només el 5% dels escolars estan en els nivells més alts de 
resultats (8% de mitjana de l'OCDE). “Espanya és l'últim estat 
d'Europa en millors estudiants”.

⋅ la diferència de resultats entre els estudiants nadius i nadius i 
els nouvingutsels nouvinguts és de 83 punts en CL

EL PERIÓDICO. 09.12.10
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42%21,7%matemàtiques

47,3%32,8%castellà

43,8%28,6%català

mitjana

estrangers

mitjana

catalana

alumnat estranger: alumnat estranger: quasi duplicaquasi duplica les les 
puntuacions a la franja baixapuntuacions a la franja baixa
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Thomas i Thomas i CollierCollier (USA, 1997)(USA, 1997)

. arribats entre els 8-11 anys (amb 2-5 anys 

d’escolarització prèvia en L1) triguen entre 5 i 7 anysentre 5 i 7 anys a 

equiparar-se als nadius d’L2. 

. arribats abans dels 8 anys, triguen entre 7 i 10 anysentre 7 i 10 anys

a fer el procés d’equiparació

. arribats després dels 12 anys (amb bona escolarització en 

L1) mai ho aconsegueixenmai ho aconsegueixen.

no ens passa, nomno ens passa, noméés, a nosaltres...s, a nosaltres...
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a la l’’escola es parla i sescola es parla i s’’escriu de coses que escriu de coses que 
““no hi sno hi sóónn””

tenen una dificultat afegida, molt gran...

per quper quèè??



04/11/2012 - EQC - 50

implimplíícits culturalscits culturals
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. interacció limitada

. més abstracte, més distant 
en el temps i l’espai

. menys contingut familiar

. vocabulari menys freqüent

. descontextualitzat

. ambient més exigent

. conversa cara a cara

. aquí i ara

. contingut familiar

. vocubulari més freqüent

. molt contextualitzat

. ambient distès

+ de 5 + de 5 anysanys11--2 2 anysanys

competència cognitiva 
i acadèmica de la 
llengua (CALP)

habilitats bàsiques de 
comunicació

interpersonal (BICS)

Elisabeth Coelho
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explica el que veus en aquesta ilexplica el que veus en aquesta il··lustracilustracióó

una demanda com...una demanda com...
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és de CALPCALP, seria necessària una intervenció
docent de guia i d’acompanyament per arribar a 
aconseguir una producció ajustada a la demanda
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“L’aigua del mar s’evapora perquè el sol l’escalfa i es 

formen núvols. Els núvols amb el vent vénen cap a la 

terra i quan arriben a les muntanyes es refreden i fan 

ploure o nevar Una part de l’aigua de la pluja o de la 

que es fon de la neu forma els rius, però una altra 

part es filtra per la terra i forma rius subterranis. Al 

final tota l’aigua, després d’utilitzar-la  les persones, 

torna al mar i el cicle de l’aigua torna a començar”.
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i finalment...i finalment...



04/11/2012 - EQC - 56

“espanya és un dels països en què el professorat  
practica més la docència basada en la transmissió
directa", és a dir, en la qual el professor parla i 
l’alumne escolta i aprèn”.

informe TALIS OCDEinforme TALIS OCDE

Rafael Feito /Complutense de Madrid

enquesta 70.000 prof. de 23 països

O no!!O no!!
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mestre/a

Adaptació de Noguerol, 2008

??
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National Training Laboratories Institute, Bethel, Maine, USA. Adap. Roser Canals 

5 % 

10 % 

20 %

30 %

50 %

75 %

90 %

% de record al cap de 15 dies% de record al cap de 15 dies

si s’escolta

si es llegeix

si s’escolta i es veu

si hi ha una demostració

si es discuteix i es debat

si es fa (resolució problema)

si s’explica a un altre

nivell dnivell d’’activitat / nivell dactivitat / nivell d’’aprenentatgeaprenentatge
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es parla poc del es parla poc del ““llegitllegit””

Sergio Galarza
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som aqusom aquíí......
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seguim...seguim...

. llegir AVUI

. COM ho tenim això del llegir (per què?)

. COMPETENT llegint

. COM s’hi arriba

. la  llei

. ÉS POSSIBLE millorar ? 

. un CAMÍ de MILLORA
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http://www.lowesforpros.com/sites/default/files/LFP0509_Curley_BR_CoreCompetency_X_0.jpg

aprenentatge competencial:aprenentatge competencial:
““aprendre aplicantaprendre aplicant””

horitzonal 

vertical 
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un lector competentun lector competent

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

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

informarinformar--nosnos

gaudirgaudir

estudiarestudiar

davant ddavant d’’un auditoriun auditori
revisar i millorar un escritmillorar un escrit
seguir instruccions i actuaractuar

crear i dissenyarcrear i dissenyar

prendre decisionsprendre decisions

cal aprendrecal aprendre’’n n ““llegint de veritatllegint de veritat””

les competles competèències no sncies no s’’ensenyen, sensenyen, s’’aprenenaprenen
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ec
on

om
ia

climatologia

art

salut

el gos!

botànica

història

llengua

zoologia

política

geografia

fotografia

tr
an

sp
or

ts

quan us prepareu les vacances ho feu, no?

obtenir informaciinformacióó

informarinformar--nosnos

gaudirgaudir

estudiarestudiar
revisar i millorar un escritmillorar un escrit
seguir instruccions i actuaractuar

crear i dissenyarcrear i dissenyar

prendre decisionsprendre decisions
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prepareu un cap de setmanaprepareu un cap de setmana

. per a quatre amics

. de dissabte (13h) fins diumenge (18h)

. teniu un pressupost de 200 euros

. sortireu des de Gandesa
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ququèè fem si ens trobem enmig dfem si ens trobem enmig d’’un aiguat?un aiguat?

neucat/inuncat
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tindrem jocs de taula a ltindrem jocs de taula a l’’esbarjoesbarjo

http://www.xtec.cat/~fmarti58/reciclajoc/interficiejocstaula/jocsdetaula.htm

quins?

pressupost

adquisició

organització

normes

responsables

espais
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.descriviu què es veu a la imatge

.què us sembla que vol representar?

.en coneixeu algun cas?

.quina és la feina que deu fer la fundació
“AFFINITY”?

.aneu al seu lloc Web i informeu-nos 
sobre aquesta Fundació

.demà en parlem

en parelles!

qui són aquesta gent?
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quant val fer el lavabo nou?quant val fer el lavabo nou?

⋅ càlcul superfícies

consulta de preus: rajoles, 
sanitaris, mobiliari, miralls, 
llums

⋅ cerca i tractament de la 
informació

⋅ edició d’un pressupost
http://www.es.roca.com/

http://www.domedelbanys.com/domedel

http://www.galassiahispania.com

Cb 1 – 3 – 4 – 5 – 6 - 8
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el noi del pijama de ratllesel noi del pijama de ratlles

parlem-ne, amb calma!



comprendre i emprar els textos escrits i a 

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

objectius propis, desenvolupar el coneixement i 

el potencial de cadascú i participar en la 

societat. (PISA, 2009)

competent llegint                             competent llegint                             
bastant mbastant méés que dir les lletress que dir les lletrespoca broma!poca broma!
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““el llegirel llegir”” de PISA 2009de PISA 2009

.. recuperacirecuperacióó d’informació

. formació d’una comprensicomprensióó generalgeneral

. desenvolupament d’una interpretaciinterpretacióó

.. reflexireflexióó i avaluacii avaluacióó del contingutdel contingut d’un text 

.. reflexireflexióó i avaluacii avaluacióó de la formade la forma d’un text

ho recordeu?
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PISA 2009: PISA 2009: procedprocedèència dels textos:ncia dels textos:

. àmbit personal personal (28%)

. àmbit ppúúblicblic (28%)

. àmbit educatiu educatiu (28)

. àmbit ocupacionalocupacional (16%)

a la l’’escola tambescola tambéé??
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seguim...seguim...

. llegir AVUI

. COM ho tenim això del llegir (per què?)

. COMPETENT llegint

. COM s’hi arriba

. la  llei

. ÉS POSSIBLE millorar ? 

. un CAMÍ de MILLORA
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ququèè els permetrels permetràà ser ser 
competents llegint?competents llegint?



Sap llegir
Relacions grafia-so (EI/CI)

Percepció visual

Consciència fonològica

Reconeixement de paraules

Treball de frase
(EP/ESO)

Idees i relació entre idees   
Maneres de llegir (propòsits) 

Estructura dels textos      
Estratègies de comprensió

Llegeix per gust

Sap llegir per aprendre
(CM/CS/ESO)                                         

Lectura crítica

Competència informacional

Lectura d’estudi
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saber llegir...

EI/CI
percepció

consciència fonològica

relacions grafofòniques

reconeixement de paraules

comprensió d’idees (frases)

EP/ESO

tipus d’idees i relació
maneres de llegir (propòsits)     

estructura dels textos                
integració de la informació
estratègies de comprensió??
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E. SE. Sáánchez Miguelnchez Miguel

. percepció

. desenvolupament de la consciència fonològica

. correspondència grafia/fonema

. comprensió de les paraules

. comprensió de les relacions entre les paraules (frase)

www.leer.es

SÁNCHEZ MIGUEL ,E. (1999: Los textos expositivos: estrategias para mejorar su comprensión. Madris. Ed. Santillana

...si no s’automatitzen aquestes operacions              

s’haurà de pensar per llegirper llegir i no es podrà

pensar en el queque es llegeix”



Sap llegir per aprendre
CM/CS/ESO

Competència informacional

Lectura d’estudi

Saber llegir...
EI/CI

Percepció
Consciència fonològica

Relacions grafia-so
Reconeixement de paraules

Treball de frase
EP/ESO

Idees i relació entre idees   
Maneres de llegir (propòsits)

Estructura dels textos 
Estratègies de comprensió

??

Llegir per gust
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lector

com reconeix els mots?com reconeix els mots?
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ALLASSAALLASSA

GGÀÀVIDSVIDS

SOFREGALLSOFREGALL
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SILENCIOSAMENT

ARTEREOSCLERÒSI

PARACAIGUDISTA



hi ha una hi ha una doble viadoble via de reconeixement dels motsde reconeixement dels mots

Max Coltheart

Coltheart, M. (1978). Lexical access in simple reading tasks. In Underwood, G. (Ed.), Strategies of Information 
Processing. London: Academic Press.

Via     
lèxica

Via 
fonològica
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el fals el fals ““debatdebat”” dels mdels mèètodes!todes!

R I P O L L

QuQuèè es demana als infants?es demana als infants?

UNA SUNA SÍÍNTESINTESI

R I P O L L
MMÈÈTODE STODE SÍÍNTNTÈÈTICTIC

Com comenCom començça la l’’escola?                      escola?                      
Analitzant!Analitzant!
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el fals el fals ““debatdebat”” dels mdels mèètodes!todes!

R I P O L L

QuQuèè es demana als infants?es demana als infants?

UNA ANUNA ANÀÀLISILISI

R I P O L L

Com comenCom començça la l’’escola?escola?

MMÈÈTODE ANALTODE ANALÍÍTICTIC
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“Sicompteuambmitjansalvostrecentreusreco

manemquefeuserviraparellsperenregistrarimat

gesisoperqueusajudaranaferunavaluacióméso

bjectivadelquèhapassatalaula”.

no llegim lletra a lletrano llegim lletra a lletra
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“Sgeons un etsdui d’nua uiventrsiat agnlsea, no 
ipmotra l’odrre en el qaul les  llteers etsan
ersciets, l’úicna csoa ipormtnat és que la 
pmrirea i  l’útlmia lltera etsiugin ecsriets en la 
psioció cocrrtea. La rstea peodn etsar ttaolmnet
dsedoredanes i tot i axií pordàs lliegr snese
pobrleems. Axiò és pquerè no lliegm cada lltera
per ella metaxia snió que la paarulra és un tot. 
Pesornamelnt em smelba icrneilbe”.

!
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el procel procéés lectors lector

“The reader”
Eduard Manet

“The reader” Eduard ManetMemòria a curt termini

processament ascendent
(Processos de baix nivell)

Accés al lèxic

Reconeixement de 

paraules

Descodificació

TEXTTEXTTEXTTEXT

PARPARPARPARÀÀÀÀGRAFGRAFGRAFGRAF

FRASEFRASEFRASEFRASE

PARAULAPARAULAPARAULAPARAULA

LLETRALLETRALLETRALLETRA

Ruiz Bikandi, U. (2000): Didáctica de la segunda lengua. Madrid: Síntesis

Memòria a llarg termini

processament descendent
(Processos d’alt nivell)

Formulació i verificació
d’hipòtesis

Anticipació

Construcció d’inferències

Comprensió

Interpretació

PROPÒSIT
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el nostre cap el nostre cap ““parlaparla”” amb el text!amb el text!

Fra_ _ _ _
França?

Fracàs?

Fractura?

Fràgil?

Frase?

Frare?

Frau?

Pin_ _ _ _
Pintura?

Pintallavis?

Pinar?

Pinça?

Pintada?

Pintor?

Ping-pong?
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paraules amb la “rrr”

ratolí

romaní

ruc

roser

reina

riu

pa de pessic

farina

ous

sucre

llevat

llimona

iogurts

amb quina llista serà més efectiu aquest diàleg?



Els descriptors TCE són termes propis de la llengua 
catalana que s’han escrit de manera completa, és dir, sense 
fer ús d’abreviatures ni de signes de puntuació intercalats. 
Aquests descriptors es presenten en lletra manuscrita a la 
relació alfabètica sistemàtica. 
 
Cada descriptor del TCE pot estar format per un o més 
mots, els quals expressen la noció temàtica que es pretén 
delimitar. S’ha intentat  que tingui el mínim nombre de 
mots en la seva composició per poder fer més assequible la 
recuperació de la informació; no obstant això, en els casos 
en què és freqüent i conegut l’ús de sintagmes sencers, s’ha 
optat per la precoordinació. ??

quan no podem DIALOGAR, no entenem!!quan no podem DIALOGAR, no entenem!!
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éés noms noméés una qs una qüüestiestióó de lde lèèxic?xic?
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lector

text
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el textos contenen idees i tenen estructures el textos contenen idees i tenen estructures 
internes diversesinternes diverses

microestructura

superestructura

macroestructura
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identificar lidentificar l’’estructura, fonamental per llegir bestructura, fonamental per llegir béé

estructures informatives

narrativa

descriptiva

problema-solució

causa-efecte

seqüencial-temporal

comparativa

argumentativa
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lector

text

propòsit
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llegir bllegir béé suposa un disuposa un diààleg entre un leg entre un LECTOR LECTOR i i 

un un TEXT,TEXT, regulat per unregulat per un PROPÒSITPROPÒSIT

com funciona aquest com funciona aquest didiààlegleg??
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lector

text

propòsit
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com estcom estàà llegint?llegint?
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comcom llegeixllegeix??

Relectures

Aturades

Anades i vingudes 
constants

Lectura a salts

Abandonaments de 
la lectura

Tipologia variada 
de textos en funció
dels interessos del 
lector/a

Llegeix com vol

No subjecta a cap norma

No associada a cap tipus 
de text concret

Totalment individual i 
silenciosa

Sense cap ordre 
predefinit

Pot prescindir de parts 
del text

estratègiestextcaracterístiques
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si si llegllegííss perper seguir seguir instruccionsinstruccions i actuar!i actuar!
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. 

activació de 
coneixements 
previs

mots organitzadors 
de la informació

signes 
convencionals

indicadors 
tipogràfics

format i estructura 
textual

reglaments de jocs i 
d’esports
instruccions de 
muntatge
instruccions de 
funcionament
pràctiques de 
laboratori
prospectes de 
medicaments
impresos oficials

molt significativa i 
funcional

activaria molt 
l’autocontrol de la 
comprensió.

no despreciaria cap 
informació

s’autoexigiria
comprensió
absoluta

estratègiesexemples de textcaracterístiques

ho faria diferent!ho faria diferent!
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éés a dir...s a dir...
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el bons lectors prenen 
moltes decisions, 
conscientment o 

inconscient, per assolir el 
seus propòsits de lectura
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““estratestratèègiagia””

conjunt d'actuacions planificades per a conjunt d'actuacions planificades per a 
l'obtencil'obtencióó d'una finalitat. d'una finalitat. 

alternativa d'accialternativa d'accióó que es tria entre d'altres de que es tria entre d'altres de 
possibles per aconseguir uns objectiuspossibles per aconseguir uns objectius. . 
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aplicat a la lectura?aplicat a la lectura?

decidir de fer “unes coses”, o unes altres, llegint

llegir d’una “manera”, o d’una altra

06/02/2012 - EQC - 11

““EstratEstratèègiagia””

Conjunt d'actuacions planificades per a 
l'obtenció d'una finalitat. 

Alternativa d'acció que es tria entre d'altres de 
possibles per aconseguir uns objectius. 
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ArteltArtelt et al., 2001; Brown et al., 2004et al., 2001; Brown et al., 2004

. l'ensenyament explícit d'estratègies de 
comprensió comporta una millora de la CL. 

. el lector s’independitza del professor i les aplica 
sense gaire esforç. 

. el lector pot interactuar de manera efectiva amb el 
text (recordeu el diàleg?)
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per obtenir informaciinformacióó precisaprecisa
per informarinformar--sese, en general

per gaudirgaudir
per estudiarestudiar

per fer-ho davant ddavant d’’un auditoriun auditori
per revisar i millorar un escritmillorar un escrit
per seguir instruccions i actuaractuar

per crear i dissenyarcrear i dissenyar
per prendre decisionsprendre decisions

““llegimllegim”” de manera molt diferentde manera molt diferent



Saber llegir
Percepció visual 

Consciència fonològica
Correspondència grafia/fonema

Comprensió de les paraules
Relacions entre paraules (frase)

(EP/ESO)

Idees i relació entre idees   
Propòsits de lectura 

Estructura dels textos      
Estratègies de comprensió

Llegir per gust

Saber llegir per aprendre
(CM/CS/ESO)

Competència informacional

Lectura d’estudi 
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llegiran per gust
EI – EP - ESO

biblioteques d’aula i d’escola

tipus de fons de biblioteca

lectures obligatòries

treball amb famílies

tutories de lectura

formació literària

clubs de lectura

models



ssóón els anomenats n els anomenats ““lectors febleslectors febles””

tenim una pila dtenim una pila d’’adolescents que no volen saber adolescents que no volen saber 
res de la lecturares de la lectura

(despr(despréés de s de 1313 anys danys d’’escolaritzaciescolaritzacióó))

però també en tenim que llegeixen molt!!

yourkidsed.com.au oswego.org

MÉS QUE MAI!
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Aidan Chambers Aidan Chambers (1973)

els lectors ES FAN, no naixen

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

els no lectors també!!
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quan era petit, els pares em deien...quan era petit, els pares em deien...

que llegís, ara que faci els deures !!??

http://jordimusons.wordpress.com



ningningúú neix lector, cert!neix lector, cert!

responeu-vos aquestes preguntes, si us plau:

del llegir, i de llibres, se’n parla cada  dia?

saben que els llibres els poden ajudar a parlar d’ells mateixos

se’ls ajuda a descobrir, individualment, el tipus de lectura que 
més els interessa?

damunt les taules de mestre hi ha, sempre, libres de lectura seus 
o dels alumnes? 

hi ha les llibres a les aules? 

n’hi ha de ciència, i de música?

només poden llegir a les hores de llengua?

però... tampoc NO lector !!
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ququèè ho fa que tho fa que t’’agradiagradi llegirllegir??

© Bibliomèdia FMRPC
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agradar llegir, per foragradar llegir, per forçça?a?
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que tque t’’agradi llegir agradi llegir 
no admet lno admet l’’imperatiu!!imperatiu!!

Daniel Daniel PennacPennac Com una novelCom una novel··lala

com estimar, somiar, respectar, passar-s’ho
bé no admeten l’imperatiu (ESTIMA’M, 
RESPECTA’M,) són verbs que no admeten la 
imposició. les actituds entren per “una altra 
porta

http://joanabagur.blogspot.co
m
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has has llegitllegit ambamb persones, i persones, i sentitsentit llegirllegir

sobretot t’agradarà si…
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has has llegitllegit ambamb persones, i persones, i sentitsentit llegirllegir

sobretot t’agradarà si…
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. "jo tenia una vida perfecta fins que la doctora li va 
dir a la meva mare que em fes llegir cada dia 3 
pagines d’un llibre que no m’agradava".

. “sé d’un xiquet que anava per una nena que llegia 
molt, així que va començar a llegir molt per agradar-
li. La nena, ara, no li fot ni cas, però al final a ell li 
agrada molt llegir!".

. “l’ any vinent demanarem a l’institut que ens vinguis 
a llegir".

alumnes de sisè

debat: t’agrada llegir?
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“l’única i més important activitat per construir 

la comprensió i les habilitats essencials per a l’èxit 

en l’aprenentatge de la lectura sembla ser 

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

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

Escola d’Alió (Alt Camp)
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Jaume CelaJaume Cela

. no em pregunteu què podem fer per aconseguir que els 
alumnes llegeixin més.

. preguntem-nos, més aviat, què podem fer per 
aconseguir que vegin més adults llegint

ht
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A casa nostra, costa trobarA casa nostra, costa trobar--nene

www.painetworks.com
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http://cchase.edublogs.org
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la nostra tradicila nostra tradicióó pedagògica no els tpedagògica no els téé

www.barbsbooks.com www.smartshopbuy.com www.mheonline.com
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saben que llegiu, qusaben que llegiu, quèè llegiu, qullegiu, quèè us agrada, us agrada, 
quan ho feu? els ho expliqueu?quan ho feu? els ho expliqueu?

Ah!?

no, no, éés que jo llegeixo a casas que jo llegeixo a casa!!



llegiu als alumnes, el mestre, en veu alta. cada dia una mica. illegiu als alumnes, el mestre, en veu alta. cada dia una mica. i no els no els 

llegiu qualsevol cosa, no. Llibres que trobeu interessants, que llegiu qualsevol cosa, no. Llibres que trobeu interessants, que tinguin tinguin 

qualitatqualitat””

Francesco TonucciFrancesco Tonucci
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els grans han de llegir als petits, molt!els grans han de llegir als petits, molt!

http://dumais.us
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padrins de lecturapadrins de lecturaququèè fan els padrins?fan els padrins?
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sentir llegir els igualssentir llegir els iguals
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5. uns quants alumnes llegeixen als altres5. uns quants alumnes llegeixen als altres

sentir llegir els igualssentir llegir els iguals
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http://biblioteca-santjordi.blogspot.com

empreu mitjans a lempreu mitjans a l’’abastabast

http://www.docstoc.com
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tenim un problema!tenim un problema!
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per quper quèè??

. canvi profund entre infància i adolescència (nous 
interessos, noves formes d’activitat, nous sentiments i 
sensacions)

. alteracions abruptes en el seu procés d’aprenentatge (i 
d’ensenyament) respecte l'etapa anterior. 

http://www.ehow.com
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de 1r a 3r d’ESO es perden el 30% de lectors literaris
Manresa (2009)



Saber llegir
Percepció visual 

Consciència fonològica
Correspondència grafia/fonema

Comprensió de les paraules
Relacions entre paraules (frase)

(EP/ESO)

Idees i relació entre idees   
Propòsits de lectura 

Estructura dels textos      
Estratègies de comprensió

Llegir per gust

Saber llegir per aprendre
(CM/CS/ESO)

Competència informacional

Lectura d’estudi 
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nivells de competnivells de competèència lectorancia lectora
(G. Wells,  1987)

instrumental

funcional

executiu

epistèmic

llegir per aprendrellegir per aprendre

. adquirir informació

. transformar el propi coneixement

. desenvolupar el pensament
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per aprendre dels textos, el lector ha 
d’adoptar un paper actiu en la lectura, 
fent-hi inferències, omplint buits i generant 
macroestructures i elaboracions.

PressleyPressley et al., 2006; et al., 2006; PressleyPressley et al.,1989; et al.,1989; 
RosenshineRosenshine i i MeisterMeister, 1994; , 1994; RosenshineRosenshine et et 

al., 1996)al., 1996)
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el lector ha de el lector ha de supervisarsupervisar la lecturala lectura

Isabel Solé 2011

.estic entenent, de manera suficient?

.vaig bé?

.la lectura respon al que necessito?

.això no ho entenc, deu ser  important?
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ha de saber ha de saber ququèè ferfer quan tquan téé problemesproblemes

. segueixo, no em sembla important.

. a veure si el text m’ho explica més endavant? 

. deu ser un tipus de cèl·lula nou, potser.

. potser que m’aturi i rellegeixi el paràgraf a poc a 
poc.

. sembla important, torna a sortir, millor que en 
busqui el significat
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mare, mare, demmare, mare, demàà tinc un examentinc un examen!!
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quan arribem vquan arribem véés a estudiar, que desprs a estudiar, que despréés s 
tt’’ho preguntarho preguntaréé!!

confinament de 15, 30 o 45confinament de 15, 30 o 45’’ :: ja mja m’’ho sho séé!!



04/11/2012 - EQC - 146

http://adobeperson.com

què ha fet?

com ho sap que ja està?

i ara què farà la mare?
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amb quina estratamb quina estratèègia ha gia ha ““estudiatestudiat””??

memoritzacimemoritzacióó!!

http://adobeperson.com
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ha llegit N vegades, de cap a peus, 
narrativament, un text que no és un relat.

com llegim les novelcom llegim les novel··les?les?



04/11/2012 - EQC - 149

. no estem pressionats per res

. tenim el propòsit ben definit (p.ex.: passar-nos-ho bé)

. no ens capfiquem si hi ha mots o fragments que no 
entenem

. ens saltem fragments

. podem parlar amb algú i continuar

. incorporem dades en un “guió” cronològic

. “sortim i entrem” de la lectura, sovint

. anem a la nevera, si tenim gana

. “sortim del món i del temps”

??

ssóón comportaments adequats per estudiar?n comportaments adequats per estudiar?
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. subratllaríeu

. faríeu notes al marge

. remarcaríeu mots i frases

. resoldríeu dubtes 

. relacionaríeu fragments

. alfanumeraríeu

. faríeu claus i fletxes

. rellegiríeu amunt i avall

. escriuríeu petits resums

si us donés un full per estudiar…tots faríeu coses diferents!!
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ho farho farííeu perqueu perquèè quan squan s’’estudia, de veritat, quan estudia, de veritat, quan 
la lectura la lectura éés instrumental i s instrumental i epistepistèèmicamicano seno se’’n podria aprendre a ln podria aprendre a l’’escola?escola?

· ens autointerroguem, contínuament

· relacionem idees /paràgrafs

· detectem buits de comprensió i els  compensen de 
maneres diverses

· recapitulem rellegim, sovint

· identifiquem informació rellevant i  secundària

· sintetitzem

· identifiquem o generem idees principals

·
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ningningúú li ha li ha explicatexplicat i i exemplificatexemplificat
COMCOM es es llegeixllegeix perper estudiar!!estudiar!!

perper ququèè no?no?
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no podem “passar” la responsabilitat de 
l’estudi a les famílies!

professionalment, no professionalment, no éés de rebut!s de rebut!
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Tenir clar per què i què fer

Pensar què sabem del 
tema

Recapitular

Fer-se preguntes

Subratllar el que ens 
convé

Fer esquemes i mapes

Buscar les IP i les IS

Buscar l’estructura

Resumir

Revisar si anem bé, si
s’assoleixen els objectius

Prendre notes

lentament i repetida

amb autointerrogació
constant

fent recapitulacions i 
síntesis constants

establint relacions amb els 
coneixements previs

amb objectius lectors ben 
definits

amb paper i llapis

parlant

ESTRATÈGIES D’ESTUDILLEGIM...

QUI?

QUAN?

COM?
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perquperquèè els vostres alumnes sels vostres alumnes sóón...n...

però sobretot han de ser saber aprendre però sobretot han de ser saber aprendre 
llegint llegint no nomno noméés llibress llibres
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nadius digitals!!nadius digitals!!

https://sites.google.com/site/juliegsite/edtech-470
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nosaltres, som nosaltres, som nadiusnadius automobilautomobilíísticsstics

dymee.com
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sobretot, llegeixen en pantalles!sobretot, llegeixen en pantalles!

els nadius digitals...els nadius digitals...

éés el mateix?s el mateix?

http://recursostic.educacion.es
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éés el mateix?s el mateix?

http://www.ssedro.com

text

propòsit

lector

text

lector propòsit
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04/11/2012 160
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CassanyCassany 20112011

. és més fàcil accedir a la informació, però és més difícil 

saber-li donar significat.

. es fa més complexa la integració de la informació.

. el criteri de selecció el té l’usuari.

. la valoració final, també.

http://www.guardian.co.ukhttp://www.guardian.co.uk

!!
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com com ““nedenneden”” aquests nadius?aquests nadius?
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els alumnes naufraguen en oceans d’informació
(Monereo,1998)

competentes.wordpress.com 
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“ l’oceà de dades que inclou la 
xarxa és inabastable i inútil si 
no podem distingir les perles de 
les escombraries.”

Cassany, D.(2006): Rere les línies. Biblioteca Universal Empúries.

164
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què feu per buscar informació d'un 
tema determinat a internet?
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TOT és vàlid, fiable i CERT!
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qui s’ocupa dels dominis?

.edu

.gov

.int

.mil

.net

.org

.biz

.info

.jobs

.mobi

.name

.tel

.br (Brazil)

.ca (Canada)

.cn (mainland China)

.fr (France)

.in (India)

.jp (Japan)

.ru (Russian 
Federation)
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http://www.europapress.es/catala/illes-balears-00231
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ququèè fan, qufan, quèè fem?fem?
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tambtambéé ......
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i tambi tambéé ......
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lectura en paper / lectura en pantallalectura en paper / lectura en pantalla

. superficials i curiosos.

. escanejos aproximatius.

. observen elements textuals 
sense establir associacions 
amb la informació trobada.

. no tenen un objectiu de  
cerca.

. copien

. no relacionen la  
informació nova amb 
la que ja posseeixen.

. no organitzen el 
material  de manera 
lògica.

dificultats similarsdificultats similars
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els mateixos problemesels mateixos problemes

augmentats!!!
però...
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174

conclusionsconclusions: lectura cr: lectura críítica                           tica                           
(Daniel (Daniel CassanyCassany. UAB, 2012). UAB, 2012)

lector acrític:
. Busca EL significat (únic, 

estable).

. Està satisfet amb una 
interpretació personal.

. Està satisfet amb UNA font.

. Llegeix sempre de la mateixa 
manera.

. Emfasitza el contingut. Busca 
idees principals.

. Es fixa en el que és 
EXPLÍCIT.

. Comprenssió = creure-s’ho

lector crític:
. Sap que hi ha DIVERSOS significats 

(situats, dinàmics).

. Busca com entenen el text els altres 
(interpretació SOCIAL, plural)

. Busca fonts diverses.

. Es fixa en la diversitat de gèneres 
textuals i pràctiques lectores.

. Emfasitza la IDEOLOGÍA. Busca 
la intenció de l’autor. 

. Es fixa en el que és IMPLÍCIT.

. Sap deconstruir ELEMENTS 
concrets: referències, estadística... 

. Comprenssió ≠ creure-s’ho
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urgent!
04/11/2012



04/11/2012 - EQC - 176

seguim...seguim...

. llegir AVUI

. COM ho tenim això del llegir (per què?)

. COMPETENT llegint

. la  llei

. ÉS POSSIBLE millorar ?

. un CAMÍ de MILLORA
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dd’’un estat de dret...un estat de dret...
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LOELOE:: TTíítol 1 Captol 1 Capíítol 1tol 1

educació infantil

5. correspon a les administracions educatives

fomentar una primera aproximaciprimera aproximacióó a la lectura i 

a l’escriptura, 



LOE LOE (2006)(2006)
educacieducacióó primprimààriaria

article 19.3

...a fi de fomentar l’hàbit de la lectura, s’hi ha de dedicar 
un temps diari.

educació secundària
article 26.2

...per promoure l’hàbit de la lectura s’hi dedicarà un 
temps a totes les matèries.
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LLEILLEI 12/2009, 12/2009, del 10 de juliol, ddel 10 de juliol, d’’educacieducacióó

article 88
biblioteca escolar
1. tots els centres educatius han de disposar d’una 

biblioteca escolar...
2. el projecte educatiu de cada centre ha de tenir en compte que

la biblioteca (...) l’Administració educativa ha de proveir els 
centres públics dels recursos adequats.

3. el Govern ha de fixar mecanismes de col·laboració de les 
biblioteques escolars amb el sistema de lectura pública.
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decrets curriculars...decrets curriculars...



04/11/2012 - EQC - 182

“ss’’apraprèènn a a llegirllegir i i comprendrecomprendre millormillor els textos i a 
escriure i a reflexionar i revisar com s’escriu, s’apren
a pensar, a partir a partir dd’’unesunes bonesbones interaccionsinteraccions oralsorals..
En això juguen un paper clau les preguntes, les que 
realitza el professorat i les que han d’aprendre a 
formular els nois i noies” (Decrets (142 i 143/2007 
DOGC 4915 –pàg. 21828)

per aprendre a llegir bé cal parlar molta l’annexannex 1 1 (comú dels Decrets 142 i 143/2207)
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Decret Decret 181/2008, d181/2008, d’’ensenyaments del segon cicle ensenyaments del segon cicle 
dd’’educacieducacióó infantilinfantil

ANNEX

CURRÍCULUM DEL SEGON CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL

Introducció

l’ús funcional i significatiu de la lectura i de l’escriptura 

ha de portar, doncs, amb la intervenció educativa 

pertinent, a l’inici del coneixement i característiques del 

text escrit, adquisiciadquisicióó a qua quèè ss’’arribararribaràà en el cicle en el cicle 

inicial de linicial de l’’educacieducacióó primprimààriaria.
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DECRETDECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.

objectiu de cicle número 9

mostrar interès per la descoberta progressivadescoberta progressiva de les 

relacions entre el text oral i l’escrit, iniciariniciar--sese en l’ús 

funcional de la lectura ...
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DECRETDECRET 142/2997 de 26 de juny, pel qual s’estableix 

l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària

article 8. Competències bàsiques

8.5 la lectura és un factor fonamental per al 
desenvolupament de les Cb i ha d’estar inclosa en el 
desenvolupament de totes les àrees. els centres, en 
organitzar la seva pràctica docent, han de garantir unagarantir una
mitjana mmitjana míínima de 30 minuts diarisnima de 30 minuts diaris destinats a la 
lectura.
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DECRETDECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s143/2007, de 26 de juny, pel qual s’’estableix lestableix l’’ordenaciordenacióó
dels ensenyaments de dels ensenyaments de ll’’educacieducacióó secundsecundàària obligatòriaria obligatòria

article 7.5 els centres fomentaran la lectura en 

totes les matèries...

article 8.2 en totes les matèries es treballarà la 

comprensió lectora...
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seguim...seguim...

. llegir AVUI

. COM ho tenim això del llegir (per què?)

. COMPETENT llegint

. la  llei

. ÉS POSSIBLE millorar ?

. un CAMÍ de la MILLORA
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éés possible millorar?s possible millorar?
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mateixa zona geogràfica i econòmica

diferències de prop de 30 punts30 punts (sector econ. mitjà)

diferències de > 16 punts> 16 punts (sector econòmic baix)

la feina dels mestres pot ser MOLT efectiva                     la feina dels mestres pot ser MOLT efectiva                     
Proves de Cb EP i ESO (2012)
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PISA 2000                                                      PISA 2000                                                      
[OCDE], 2002[OCDE], 2002

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

pares amb un nivell educatiu superior i 
millor categoria professional

www.igcla.wordpress.com
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els alumnes procedents de famílies 
desestructurades són la meitat del fracàs 

escolar, l’altra meitat són els seus fills, joves de 
famílies sense grans problemes

EL PAIS. 01.10.12

http://pioneras.wikispaces.com
http://www.elsingulardigital.cat
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i a PISA 2009i a PISA 2009

. llegeixen coses amb sentit

. poden decidir

. llegeixen junts i parlen del llegit

. hi ha temps i entorns de lectura

què fa l’alumnat implicat en la lectura?
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què és un lector “implicat”, segons PISA 2009?

. té interessos definits

. té temes de lectura preferits

. llegeix per iniciativa pròpia

. llegeix molt i amb freqüència

. llegeix textos impresos i electrònics, variats

. té una xarxa social per compartir
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per tant, si tenim tot això present...per tant, si tenim tot això present...
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ho ho éés MOLT!s MOLT!
és possible la millora?

per tant...
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. llegir AVUI

. COM ho tenim això del llegir (per què?)

. COMPETENT llegint

. la  llei

. ÉS POSSIBLE millorar ?

. un CAMÍ de MILLORA

i arribem a lai arribem a la destinacidestinacióó final...final...

d’escola

d’aula
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el camí de millora “d’escola”

ESCOLA
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saber llegir
relacions grafia-so (EI/CI)

reconeixement de paraules

treball de frase
(EP/ESO)

idees i relació entre idees   
maneres de llegir (propòsits) 

estructura dels textos      
estratègies de comprensió

llegir per gust

saber llegir per aprendre
(CM/CS/ESO)

competència informacional

lectura d’estudi

on sou?on sou?
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on volem anar?                            on volem anar?                            
com aconseguircom aconseguir--ho?    ho?    
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1. lectura en els documents importantsdocuments importants

2.2. equip de lecturaequip de lectura
3. lectura en reunions de cicle i de departamentdepartament
4. lectura “arreuarreu” de l’escola
5. recursos
6.6. famfamíílieslies

camcamíí dd’’escolaescola
(treballar m(treballar méés, diferent o de bell nou)s, diferent o de bell nou)

llegir per aprendregust per llegir ensenyar a llegir
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lectura en els documents lectura en els documents ““importantsimportants””

1
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lectura en el projecte de direccilectura en el projecte de direccióó
objectius i compromisos concrets i mesurablesobjectius i compromisos concrets i mesurables

grao.com
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revisirevisióó i ani anààlisi de resultats lisi de resultats CbCb i AD i AD 
mesures de millora previstesmesures de millora previstes

http://www.catalunyapress.cat/

Consell EscolarConsell Escolar
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addenda de lectura al PGACaddenda de lectura al PGAC
objectius de millora de lectura, a les actuacions i a objectius de millora de lectura, a les actuacions i a 

ll’’avaluaciavaluacióó

INFORMACIÓ
ORGANIGRAMA
CALENDARI
SEP
SERVEIS ESCOLARS 
TRANSPORT I MENJADOR 
FESTES 
AVALUACIÓ INTERNA 
EQUIPS DE CICLE 
EAP 
INFORMÀTICA 
LLENGUA 
PCC I FORMACIÓ DEL 
PROFESSORAT AL CENTRE 

SORTIDES 
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 
REUNIONS DE PARES 
REUNIONS ÒRGANS DE GOVERN 
AVALUACIONS 
METEREOLOGIA 
LABORATORI 
BIBLIOTECA 
COORDINACIÓ EP-ESO
TEATRE 
COL·LABORACIÓ AJUNTAMENT 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 
ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 
ORGANITZADES PER L'AMPA
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memòria anualmemòria anual
revisió i valoració de resultats /efectivitat de les 

mesures de millora desenvolupades

cinem
aclubdevideo.com

.ar
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30’ 30’

lectura en els horarislectura en els horaris
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equip de lecturaequip de lectura

2
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entusiasta, peròentusiasta, però
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per quper quèè??

per analitzar resultats i implementar estratègies 
de lectura en grups reduïts d’alumnes, per 

començar
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ss’’han analitzat els resultats?han analitzat els resultats?
Obtenció d’informació Interpretació i inferència

Avaluació
i reflexió

estudiar i analitzar estudiar i analitzar ““professionalmentprofessionalment””
els resultats de lecturaels resultats de lectura
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proposar estratproposar estratèègies per a un grup, pilot, gies per a un grup, pilot, 
dd’’alumnesalumnes

concretes, directes i compartides per tothomconcretes, directes i compartides per tothom
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PressleyPressley et al., 2006; et al., 2006; PressleyPressley et al.,1989; et al.,1989; RosenshineRosenshine i i 
MeisterMeister, 1994; , 1994; RosenshineRosenshine et al., 1996)et al., 1996)

quan es donen estratègies cognitives i 
metacognitives als lectors, avancen moltavancen molt
mmééss en termes de CL que no pas els 
estudiants acostumats als procediments 
instructius convencionals
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desprdespréés de cada pars de cada parààgraf  atureugraf  atureu--vos, vos, 
aprendrem a aprendrem a ““supervisarsupervisar”” la pròpia la pròpia 

lectura...lectura...
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per comprovar la vostra comprensiper comprovar la vostra comprensióó,, pregunteupregunteu--vos:vos:

. què he entès fins aquí?

. de quin tema ha  tractat aquest paràgraf?, quines 

coses se n‘han dit més importants?

. aquest paràgraf es relaciona amb l’anterior?, com?

. i amb el subtítol del paràgraf següent?
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per fer alumnes autònoms per fer alumnes autònoms 
que puguin...que puguin...

. assolir una comprensió general dels texts

. accedir i  recuperar informació

. integrar i interpretar informació

. reflexionar i avaluar informació (contingut i forma)
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lectura en reunions de mestreslectura en reunions de mestres

3
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reunions de cicle i de departamentreunions de cicle i de departament

menys menys ““gestigestióó escolarescolar””

mméés s ““reflexireflexióó pedagògicapedagògica””
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Ges
ti

Ges
tióó

es
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!!

es
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!!
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la cohercoherèència ncia pedagògica és un dels factors que 
permeten explicar l’èxit acadèmic de les 
institucions educatives.

(1995)(1995)



imprescindible per aprendreimprescindible per aprendre
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la lectura a lla lectura a l’’odre del diaodre del dia
ht

tp
:/

/i
el

es
vi

ny
es

.n
et

/



de lecturade lectura didiààriaria

ht
tp

:/
/w

w
w

.d
re

am
st

im
e.

co
m

90
02

http://pecagus.blogspot.com
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DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual sDECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’’estableix lestableix l’’ordenaciordenacióó dels dels 
ensenyaments de ensenyaments de ll’’educacieducacióó secundsecundàària obligatòriaria obligatòria

article 7.5 els centres fomentaran la lectura en totes 
les matèries, com a factor bàsic per el desenvolupament 
de les competències bàsiques i per l’adquisició dels 
objectius educatius de l’etapa.

article 8.2 en totes les matèries es treballaran la 
comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la 
comunicació audiovisual, les tecnologies de la informació i 
la comunicació, i l’educació en valors.

quins textos es llegiran i s’ensenyarà a 
llegir a cada àrea?

què, quan i com?
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llegiu aquests textos i desprllegiu aquests textos i despréés parlarem de les s parlarem de les 
diferdiferèències que tenenncies que tenen

Adaptat de Dolors Quinquer
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La lluna avui és molt gran, rodona, de color 
blanc trencat, brilla en el cel fosc envoltada 
d’estrelles. És lluna plena. Invita a somiar, a 
pensar en altres llocs, en altres vides ...

Dolors Quinquer

una una nitnit de de llunalluna plenaplena
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La lluna és el satèl·lit de la Terra. El seu relleu és molt 
accidentat: existeixen amples planes, anomenades mars i 
altes muntanyes semblants a cràters.
La lluna fa un moviment al voltant de la Terra i un altre al 
voltant d’ella mateixa. Els dos moviments duren 28 dies, és 
per aquest motiu que sempre veiem la mateixa cara de la 
lluna.
La lluna és visible des de la Terra de diferents maneres, 
que anomenen fases. Les fases de la lluna són quatre: lluna 
nova, quart creixent, lluna plena i quart minvant.

Dolors Quinquer

la la llunalluna
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cada disciplina tcada disciplina téé el el ““SEUSEU””

patrpatróó temtemààtic i lingtic i lingüíüísticstic
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un alumne de 6un alumne de 6èè demostrardemostraràà comprendre notcomprendre notíícies cies 
dd’’actualitat quan:actualitat quan:

. sàpiga localitzar-ne el redactor

. identifiqui, què ha passat, on, quan, a qui, com i per què
ha passat.

. pugui formular una opinió personal  (causa –efecte) 
relacionada amb la seva experiència personal

. pugui fer el seguiment de la notícia en tres mitjans 
diferents i comparar-los críticament

per concretar i definir criteris dper concretar i definir criteris d’’avaluaciavaluacióó
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a 4t da 4t d’’ESO sabran comparar webs de la ESO sabran comparar webs de la 
mateixa temmateixa temààtica, a partir de criteris i...tica, a partir de criteris i...
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. domini i autoria (.com /.org/ .edu)

. adreça @ (i rapidesa en la resposta)

. informació justificada

. actualització

. enllaços (tipus i funcionament)

. cercador

redactar un informe coherent:redactar un informe coherent:

criteris
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““veureveure”” lectura arreulectura arreu

4

important en temps i en espai!important en temps i en espai!
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LL’’espai espai ““parlaparla””

- -

http://www.kassblog.com/

que es vegi lectura a les aulesque es vegi lectura a les aules
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que es que es ““trobitrobi”” anant per lanant per l’’escolaescola
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al bar de l’institut!!
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a la l’’escola, de llibres!escola, de llibres!
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alumnes de lalumnes de l’’aula oberta!aula oberta!
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totes les celebracions amb lectura!!totes les celebracions amb lectura!!
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celebreucelebreu--lo!!lo!!

http://biblioweb.blogspot.com
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feufeu--ne!ne!
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feufeu--ne!ne!
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Escola Andorrana de Batxillerat /TV3
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afavoriuafavoriu--ne la creacine la creacióó!!!!

DECRET 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el 

personal  del Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

(DOGC: 2885 de 10.05.1999) 
Article 5
Comissions de lectura pública
El desplegament de l’article 38 de la Llei del sistema 
bibliotecari de Catalunya correspon als consells 
comarcals pel que fa a les comissions comarcals de 
lectura pública i als ajuntaments pel que fa a les 
comissions locals de lectura pública.
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el Bruc: 1r municipi lector de el Bruc: 1r municipi lector de 
CatalunyaCatalunya
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recursosrecursos

5
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una escola sense una bona biblioteca és 
com una piscina sense aigua
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Ahir vaig tenir una experiAhir vaig tenir una experièència molt agradable a la ncia molt agradable a la 
sessisessióó de biblioteca amb un grup de 3rde biblioteca amb un grup de 3r

Aquest setmana he posat en una paret unes 20 imatges d'autors i 
il·lustradors que havíem comentat el curs passat en diferents cursos, 
la intenció és que hi estiguin força temps i que ens serveixi per anar 
comentant els autors d'alguns llibres que anirem treballant. 
La meva sorpresa va ser quan un nen de seguida va dir que 
reconeixia l'Emily Gravett i que era l'autora de "De què té por el 
ratolí " i "Un problema de conills", sense dubtar ni una mica, i 
després una nena (marroquina, que passa molt desapercebuda) va 
dir que la Lola Casas era l'autora del poema "El pingüí" i el va recitar 
de dalt a baix, feia molt de temps que havíem parlat d'aquest poema, 
em vaig quedar molt parada. Vaig tenir una sensació molt agradable 
quan vam acabar.

T. T. ÀÀvila.vila. Institut-Escola Pi del Burgar de Reus
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no tenim biblioteca!no tenim biblioteca!

una oportunitat pel compromís 
educatiu d’una comunitat
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http://www.ifla.org/press-and-promotion/membership/window-sticker

directrius bdirectrius bààsiquessiques
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orientacions borientacions bààsiquessiques

⋅ 12 llibres per alumne............................6.000 volums

⋅ 75% de fons de coneixements............4.500 volums

⋅ 25% de fons narratiu............................1.500 volums

⋅ 10% anual de renovació..........................600 volums

supòsit: centre de 500 alumnes

“fem números”
900 €

9.000 €

TOTAL: 11.400 €

1.500 €

fons
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amb un conveni a 5 anys, no tantsamb un conveni a 5 anys, no tants

Institut Pla i Ferreres

ens calen 20.400€

⋅ Centre

⋅ Ajuntament

⋅ Departament

⋅ AMPA 

⋅ Famílies

⋅ Empresa I

⋅ Empresa II
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amb nivells damb nivells d’’aportaciaportacióó diversosdiversos

representen 4.080/any

Institut Pla i Ferreres

⋅ Centre

⋅ Ajuntament

⋅ Departament

⋅ AMPA 

⋅ Famílies

⋅ Empresa I

⋅ Empresa II

300 €

650 €

650 €

400 €

750 €

800 €

800 €
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““NiNiñños cantores de Cos cantores de Cóórdobardoba””
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a la l’’escola, perquescola, perquèè volem que ho facin, tambvolem que ho facin, tambéé, , 
a casaa casa
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us deixaran MOLTS llibres

signeusigneu--hi convenis!!hi convenis!!
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““prprééstecs interbibliotecarisstecs interbibliotecaris””

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

Catalunya. (DOGC: 1727 de 29.03.1993)  

Article 5: Integren el Sistema Bibliotecari de 
Catalunya:              

a) La biblioteca nacional de Catalunya.

b) El Sistema de Lectura Pública de Catalunya.

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

TARRAGONA

moltes escoles ja ho fan!moltes escoles ja ho fan!
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possibilitats infinites                               possibilitats infinites                               
per ensenyar i aprendre a llegirper ensenyar i aprendre a llegir
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SeguiuSeguiu--me!!me!!

Qui vol llegir amb mi?



04/11/2012 - EQC - 266

http://blogs.ua.es

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

Va, doncs,segueix!Va, doncs,segueix!

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

Les pedres que mLes pedres que mLes pedres que mLes pedres que méééés li agradaven eren les de cristall s li agradaven eren les de cristall s li agradaven eren les de cristall s li agradaven eren les de cristall 
verd, perquverd, perquverd, perquverd, perquèèèè deia que eren trossos ddeia que eren trossos ddeia que eren trossos ddeia que eren trossos d’’’’un palau un palau un palau un palau 
submergit a les profunditats marines.submergit a les profunditats marines.submergit a les profunditats marines.submergit a les profunditats marines.

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

SE M’HA ACABAT EL 
SAFRÀ. MARE!

JO VULL ANAR A 
COMPRAR SAFRÀ.

I ARA!

QUE NO VEUS QUE 
ETS MASSA PETIT

JO HI VULL ANAR! 
JO HI VULL ANAR!
JO HI VULL ANAR!

PATIM-PATAM-
PATUM! HOMES I 
DONES DEL CAP 

DRET

QUI EL DEMANA? 
ÉS BEN ESTRANY. 

SI NO HI HA NINGÚ!.

BON DIA!

UNA PAPERINA DE 
SAFRÀ.
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http://blogs.ua.es

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

QUI? QUÈ? QUAN? ON? COM? PER QUÈ?

Una acció vandàlica ha estat a punt de provocar una tragèdia aquesta 
matinada a la ronda del Mig de Barcelona. Encara que sembli 

impensable, uns individus han arrencat dues grans boles de 
ciment de les que impedeixen aparcar sobre les voreres i les 
han llençades des d'un pont. La caiguda d'una d'aquestes boles de 
més de 80 quilos ha provocat ferides a alguns automobilistes que 

han hagut de fer maniobres brusques per evitar que els caiguessin a sobre. Ningú

s'explicava aquesta matinada a la Ronda del Mig de Barcelona, com algú pot no 

valorar les conseqüències d'una gamberrada així. Dos motoristes per terra
i un taxista amb dues rodes punxades. Aquest és el balanç de l'acció

vandàlica del llançament d'una bola de formigó de les que es 
col·loquen per evitar que els cotxes pugin a la vorera. L'escenari, 

aquest pont de la ronda entre la travessera de Dalt i la plaça 
Santlleí.
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ajudeu les famajudeu les famíílies...lies...

6
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que els vegin llegir!que els vegin llegir!
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que els vegin que els vegin ““fer servirfer servir”” la lecturala lectura
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que els llegeixin, molt!!que els llegeixin, molt!!
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nomnoméés llegir de gust, amb ganess llegir de gust, amb ganes
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que llegeixin junts
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que estiguin a prop quan llegeixenque estiguin a prop quan llegeixen
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http://footage.shutterstock.com

http://www.123rf.com
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que hi vaginque hi vagin

http://2.bp.blogspot.com/_GJkSmlplX1k/S86rQHw9rpI/AAAAAAAAAI4/x36Z-eCPkU8/s1600/abacus.bmp
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que els hi portin sovint que els hi portin sovint 

que se’n facin socis
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el camí de millora “d’aula”

AULA
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1. biblioteques d’aula

2.2. millorar les preguntesmillorar les preguntes

3.3. activitats amb lecturesactivitats amb lectures

4.4. sortidessortides

camcamíí dd’’aulaaula
(treballar m(treballar méés, diferent o de bell nou)s, diferent o de bell nou)

llegir per aprendregust per llegir ensenyar a llegir
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. lloc i situació?

. superfície?

. instal·lació i mobiliari?

. materials? renovació?

. usos, activitats?

. TEMPS setmanal?

. participació i responsabilitat dels     
alumnes?

milloreu les biblioteques dmilloreu les biblioteques d’’aula!  aula!  
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molt presents a les aules de parvulari i cicle 
inicial d’educació primària
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a les aules dels grans, tamba les aules dels grans, tambéé caldria!caldria!

http://cpmaxcruzrebosa.juntaextremadura.net
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http://dev.nlmusd.k12.ca.us



04/11/2012 - EQC - 285

els miracles NO existeixen!!els miracles NO existeixen!!

1 h  setmanal de biblioteca?1 h  setmanal de biblioteca?
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millorar les preguntesmillorar les preguntes

2

si no les canviem, si no les canviem, no milloraranno milloraran
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només recuperen informacirecuperen informacióó explícita!

ho recordeu, no?
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1. comprensió global : considerar el text com un tot,            
identificar idea principal o general del text

2. obtenció d’informació literal: localitzar i extreure 
informació concreta (atenció de parts o fragments del 
text)

3. interpretació del significat : capacitat de realitzar 
inferències i extreure informació no explícita 

4. reflexió i valoració: reflexió crítica sobre les qualitats 
del text quan a la utilitat i rellevància de la informació

“aquí punxen”
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cal triar les bones preguntes, o fercal triar les bones preguntes, o fer--ne de noves ne de noves 
que suposin:que suposin:

. inferir

. relacionar

. interpretar

. resumir

. treure conclusions 

. emetre judicis
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per què respirem més vegades per minut 
quan correm que quan estem asseguts?

http://www.uib.cat/ca/infsobre/serveis/generals/slg/gt/term_imatges/cos_huma/imatges/f05.gif

de què li serveixen els pulmons a les 
mans? neus santmartí

inferir i relacionar informaciinferir i relacionar informacióó!!!!
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si desprsi despréés de llegir un text sobre mams de llegir un text sobre mamíífers fers 
els preguntels preguntééssim...ssim...

.. per quper quèè la cura dels fills pot afectar el 

desenvolupament del cervell?

.. a qua quèè es degutes degut l’èxit dels mamífers? quines són 

les causes d’aquest èxit?

no seria el mateix!!no seria el mateix!!

Sánchez Miguel (2000)
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test amb percentatge d’eficàcia,
valors (bon humor, vida “bella”, 
imatge de la dona ideal…)…

2n ESO / IES El Bullidor

lectura crlectura críítica tica 
cooperativacooperativa

Neus Santmartí
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QQüüestionari CRITICestionari CRITIC

Conclusions. Les idees o creences que hi ha darrera 
d’aquesta afirmació estan d'acord amb el 
coneixement científic actual ?

C

Informació. Quines evidències o proves s’exposen o 
podrien exposar-se per donar suport a l’afirmació?

I

Test. Es podria fer un test o experiment per 
comprovar-ho?

T

Idees. Quines idees o creences hi ha darrera 
l'afirmació?

I

Rol del que fa l'afirmació. Qui pot estar escrivint 
aquesta notícia? Quins interessos hi pot tenir?

R

Consigna o afirmació que exposa el textC

(Neus Santmartí)
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millorar les activitats de lecturamillorar les activitats de lectura

3
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Rosa, comença tu. Prou. Segueix, Arnau!quin sentit tquin sentit téé??

ttéé uns efectes uns efectes ““demolidorsdemolidors””

45% 25% 
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els textos sels textos s’’han de preparar!!han de preparar!!

lent + solemnelent i oscil·lar el cap

lent i amb despreci!!! fort /mà i dit índex alçats

obrir        
els ulls 
i mirar
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millor, en modalitats millor, en modalitats ““autautèèntiquesntiques””

http://travesia.mcu.es/receta.asp
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millor, en modalitats millor, en modalitats ““autautèèntiquesntiques””

http://travesia.mcu.es/receta.asp

http://library.escondido.org



04/11/2012 - EQC - 299

un espai de recomanacions a totes les aulesun espai de recomanacions a totes les aules
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parleu del llegit!!parleu del llegit!!

Sergio Galarza

recordeu PISA?recordeu PISA?
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““QuQuèè llegeixes?llegeixes?””

Entreu-hi, sovint!
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portal Gportal Gèènius nius (DIBA)
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padrins i fillols de lectura EP/ESOpadrins i fillols de lectura EP/ESO
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http://3.bp.blogspot.com/_1o6AuwBqky4/TAd1crGjfbI/AAAAAAAAAao/2sKez4TPsMA/s1600/parelles+ling%C3%BC%C3%ADstiques+1r+ESO+001.jpg

http://www.iescapnorfeu.cat/intraweb/images/xin
ha/Parlem-nos.JPG

“mentors de lectura”
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http://biblioteca-santjordi.blogspot.com

sentir llegir els igualssentir llegir els iguals
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PIRLS 2006PIRLS 2006

. paper excessivament passiu a l’alumnat

. es practica molt poc la lectura per parelles o en 

petits grups...
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AudiollibresAudiollibres
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. rellevància (proposeu-los de llegir coses amb sentit)

. suport a l’autonomia (que puguin decidir què llegir i com)

. interacció social (que puguin llegir junts i parlar del llegit)

. oportunitat per llegir (oferiu-los temps i entorns de lectura)

oferiuoferiu--los los les condicionsles condicions que asseguren la que asseguren la 
implicaciimplicacióó en la lecturaen la lectura (PISA 2009):(PISA 2009):
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06/10/2012 - EQC -/ 199

i a PISA 2009i a PISA 2009

. llegeixen coses amb sentit

. poden decidir

. llegeixen junts i parlen del llegit

. hi ha temps i entorns de lectura

hi ha alumnat implicat en la lectura:

PISA a les aulesPISA a les aules
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sortidessortides

4



04/11/2012 - EQC - 312

ajudeu a que se’n facin socis                                          

divulgueu-ne les activitats

Escola Orlandai

porteuporteu--loslos--hi, sovint!hi, sovint!
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tambtambéé a les llibreriesa les llibreries

http://2.bp.blogspot.com/_GJkSmlplX1k/S86rQHw9rpI/AAAAAAAAAI4/x36Z-
eCPkU8/s1600/abacus.bmp

SOVINT!SOVINT!
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quan aneu a BCN aneuquan aneu a BCN aneu--hi, tambhi, tambéé!                               !                               

Biblioteca Nacional de Catalunya

Biblioteca Nacional de Catalunya
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i si aneu a Pari si aneu a Paríís...s...

http://www.photosparis.fr/
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poseu les biblioteques a la llista de visitesposeu les biblioteques a la llista de visites

http://poppinsontheroad.blogspot.com.es

http://www.nikon.es/microsites/d800/es_ES/architecture
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o a Pristina o a Pristina ((KosovoKosovo))
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http://www.facebook.com/pages/Bookcrossinghttp://www.facebook.com/pages/Bookcrossing--enen--catalcatalàà--elsels--llibresllibres--LliuresLliures

o a Berlo a Berlíínn
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http://catberlin.blog.cat

Bookcrossing a Berlín
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o a Tortosa!!o a Tortosa!!
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un desig i una pregunta

una conclusió

un agraïment

un epíleg
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aprendre a llegir saprendre a llegir s’’ha de recordar com un regal, ha de recordar com un regal, 
com una abracom una abraççada!ada!

el desig...
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a 1r da 1r d’’ESOESO poden poden ““saber llegirsaber llegir””??

la pregunta:
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la conclusila conclusióó

ll’’alumnat espera el alumnat espera el NOSTRENOSTRE èèxitxit

SS’’HO MEREIX!!HO MEREIX!!
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ll’’agraagraïïmentment
Escola Baloo de Barcelona
Escola Casas de Barcelona
Escola de Collsupina
Escola Dr. Ferran i Clua de Barcelona
Escola La Barquera d’Alió
Escola M. de DEscola M. de Dééu del Remei du del Remei d’’AlcoverAlcover
Escola Martí Poch de l’Espluga de Francolí
Escola Olga Xirinacs de Tarragona
Escola Orlandai de Barcelona
Escola Riera de Ribes de Sant Pere de Ribes
Escola Salvador Espriu de Sant Feliu de Llobregat
Institut Antoni Ballester de Mont-roig del Camp
Institut Antoni Torroja de Cervera
Institut Castelló d'Empúries d’Empúries
Institut Escola Pi del Brugar de Reus
Institut Eugeni d’Ors de Vilafranca del Penedès
Institut Joan Amigó de l’Espluga de Francolí
Institut La Roca de La Roca del Vallès
Institut Miquel Martí i Pol de Cornellà de Llobregat
Institut Pablo Ruiz Picasso de Barcelona
Institut Puig Cargol de Calonge-Sant Antoni
Institut Santiago Apostol d’Almendralejo
Institut Sól-de-riu d’Alcanar
Institut Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet
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“hem d’aconseguir que les persones siguin 
responsables de les seves eleccions, 

no de les seves circumstàncies”
John Rawls

(filòsof nordamericà 1921-2002)

l’epíleg:

tenim
 165 dies   

     
     

 

cada any     
     

     
     

     
  

per ajudar-lo
s
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ara, us toca a vosaltres...ara, us toca a vosaltres...

. fixar objectius

. seleccionar i engrescar equips per aconseguir-los

. superar els obstacles que, segur, us trobareu 

ss’’ho valdrho valdràà!!
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equeral2@xtec.cat

http://blocs.xtec.cat/ambelspeusaterra/

http://blocs.xtec.cat/llegintambelspeusaterra


