


Contextualització

El Pla de Govern estableix com a objectiu prioritari “reduir 
el fracàs escolar potenciant la lectura sistemàtica  al llarg 
de tota l’escolaritat”. 



El Pla Nacional de la Lectura (2011-2015)

El Govern de la Generalitat ha aprovat impulsar el Pla 
Nacional de Lectura (2011-2015), amb l’objectiu de 
vertebrar els esforços dels diferents sectors i àmbits de la 
societat catalana orientant-los cap a l’augment dels hàbits 
lectors dels ciutadans per tal d’incrementar l’accés al 
coneixement i el capital cultural i humà del país.

El Pla pretén millorar els índexs de lectura dels catalans i 
apropar-los a la mitjana europea.

El Pla fixa uns objectius concrets, consensuats entre el 
sector públic i el privat, per tal de poder-ne avaluar el grau 
de compliment.



El Pla Nacional de la Lectura (2011-2015)

El Pla té diversos eixos d’actuació, entre els quals hi ha:

� L’Impuls de la lectura en l’àmbit educatiu 

� L’increment de la lectura a les biblioteques
� L’enfortiment del sector editorial i llibreter
� L’augment de la presència del llibre i de la lectura a la 

societat
� Una major visibilitat de la figura de l’autor
� Accions als mitjans de comunicació, a la xarxa i altres  

actuacions de difusió i participació ciutadana



Resultats de les proves de competències bàsiques al  final de 
l’Educació Primària

Puntuació mitjana global en 
competència lingüística:

LLENGUA CATALANA

Any Mitjana 
global

2011 77.2

2010 73.7

2009 76,9

Distribució de la població escolar 
en tres nivells atenent els 
resultats en comprensió lectora i 
expressió escrita:



Nivell Baix Nivell Mitjà Nivell Superior

PISA OCDE 2009 18,8% 73,6% 7,6%

PISA Findlàndia 2009 8,1% 77,4% 14’5%

PISA Espanya 2009 19,6% 77,1% 3,3%

PISA Catalunya 2009 13,5% 82,7% 3,6%

Fita PISA Catalunya 2012 ≤ 15% ≈ 81% ≈ 4%

Fita PISA Catalunya 2015 ≤ 15% ≈ 79% ≈ 6%

Fita PISA Catalunya 2018 ≤ 15% ≈ 77% ≈ 8%

Fita Unió Europea 2020 ≤ 15% - -

Resultats de les proves de competència en comprensi ó
lectora al final de l’Educació Secundària Obligatòri a (PISA)



Informes nacionals i internacionals

Cal tenir en compte:

� Massa alumnat amb un nivell baix
� Poc alumnat amb nivells alts

PER MILLORAR AQUESTS 
RESULTATS...



Impulsar la lectura a totes les àrees i matèries del 
currículum:

�Com a eina d’aprenentatge 
�Com a estratègia transversal i sistemàtica per a la 

millora del rendiment escolar, i
�Per al foment de l’hàbit lector i del plaer de llegir per 

gaudir i créixer.

L’impuls de la lectura

UNA ESTRATÈGIA PER A L’ÈXIT ESCOLAR



L’impuls de la lectura, una estratègia per a l’èxit escolar

� És imprescindible per desenvolupar-se en els àmbits 
acadèmics i socials per continuar aprenent al llarg de la 
vida.

� És part de la competència lingüística i, per tant, va 
lligada als altres components de la competència 
comunicativa: domini de l’expressió oral i de l’expressió
escrita.

� LA PRIORITZACIÓ DE LA COMPETÈNCIA LECTORA  
s’ha d’entendre com una estratègia en el marc més 
global de la millora de la competència comunicativa 
lingüística i perquè constitueix el fonament necessari per 
a l’adquisició i comprensió d’altres matèries del 
sistema .

LA COMPETÈNCIA LECTORA



L’impuls de la lectura, una estratègia per a l’èxit escolar

� Millorar la competència lectora de tot l’alumnat per 
afavorir l’èxit educatiu incorporant-la com a eix 
vertebrador de l’aprenentatge en el projecte educatiu 
de centre .

� Promoure l’autonomia dels infants i joves per a l’accés 
a la informació i al coneixement, potenciant l’ús de la 
lectura com a eina per a l’aprenentatge en totes les 
àrees i matèries del currículum.

� Fomentar l’hàbit lector i el plaer per la lectura .

LA LECTURA ÉS A LA BASE DE TOTS ELS APRENENTATGES



L’impuls de la lectura, una estratègia compartida pe r:

� Impulsar la cultura avaluativa en els centres educatius, 
definint indicadors de seguiment i d’avaluació
relacionats amb els resultats obtinguts en els diferents 
continguts curriculars.

� Millorar les competències professionals de directors i 
docents, a través de l’assessorament i la formació.

Alumnat, professorat, centres educatius, famílies



L’impuls de la lectura, una estratègia per a l’èxit escolar

� Incorporar l’autoavaluació com a estratègia 
d’aprenentatge que els permeti autoregular el procés de 
comprensió.

� Incorporar la reflexió sobre el què i el com s’ha après, 
explicitant les estratègies de lectura que s’utilitzen.

� Elaborar un portafolis de lectura.
� Incrementar l’estona de dedicació a la lectura i el nombre 

de llibres llegits al llarg de l’any.
� A primària 30 minuts diaris a l’escola, de 10 a 20 minuts a casa i 

arribar com a mínim a 25 llibres.

� A secundària l’objectiu se situa a la lectura de 30 llibres.

Alumnat



L’impuls de la lectura, una estratègia per a l’èxit escolar

� Incorporar l’avaluació com a eina del mateix procés 
d’ensenyament.

� Planificar les unitats didàctiques, desenvolupant les 
estratègies metodològiques d’acord amb l’evolució dels 
aprenentatges del seus alumnes.

� Articular els objectius de les activitats a partir d’allò que 
els alumnes hauran de demostrar que han après.

Professorat



L’impuls de la lectura, una estratègia per a l’èxit escolar

� Incorporar la lectura i les estratègies de comprensió
lectora en totes les àrees.

� Establir una estratègia de centre adequada a les 
necessitats diagnosticades a partir dels resultats 
d’avaluació interna i externa, i complementada amb les 
avaluacions generals del sistema.

� Incorporar elements per mesurar el progrés acadèmic de 
l’alumne en relació al rendiment de l’any anterior.

Centres educatius



L’impuls de la lectura, una estratègia per a l’èxit esc olar

� Trobar una estona diària (de 10 a 20 minuts) per llegir 
amb els infants o llegir al seu costat per reforçar els hàbits 
de bon lector i la lectura autònoma.

� Conèixer la metodologia de l’aprenentatge de la lectura a 
l’escola.

� Aplicar les orientacions de com poden contribuir a fer dels 
seus fills uns bons lectors. 

Famílies



Actuacions a nivell del sistema educatiu

� la pràctica diària dels docents i dels equips directius,
� els plans i projectes de centre i d’entorn,
� la formació inicial dels docents (graus de mestre i Màster de 

Secundària),
� el sistema d’accés a la funció docent,
� la formació i el sistema d’accés a la direcció.

El Departament d’Ensenyament impulsa la competència lectora 
com a un element fonamental en:



Actuacions curs 2011-2012

360 centres

180 centres de 
Primària

45 centres de referència

135 centres prioritzats

180 centres de 
Secundària

45 centres de referència

135 centres prioritzats

�Cada any s’incorporaran un mínim de 270 nous centres del 
Servei d’Educació de Catalunya

�Mostra: 8 centres del Servei d’Educació de Catalunya per cada 
àrea geogràfica d’inspecció (45 àrees)



Línies d’Intervenció

Comissió d’impuls de la lectura amb representants de:
� Secretaria de Polítiques Educatives 
� Direcció General d’Educació Infantil i Primària
� Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
� Direcció General d’Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa
� Consell Superior d’Avaluació
� Subdirecció General de la Inspecció d’Educació
� Subdirecció General de Llengua i Plurilingüisme

� Serveis Territorials 
� Serveis Educatius
� Direccions de centres



Els tres eixos de la competència lectora

� Saber llegir
L’aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat
de llegir, de comprendre i d’interpretar textos.

� Llegir per aprendre
L’ús de la lectura per a l’aprenentatge, desenvolupant la capacitat 
d’utilitzar la lectura com a eina d’accés a la informació, la descoberta i 
l’ampliació de coneixements.

� El gust per llegir 
L’hàbit lector afavoreix el creixement personal i l’aprenentatge al llarg 
de la vida.



Informació als webs

� www.gencat.cat/ensenyament

� www.gencat.cat/ensenyament/familiaescola

� www.xtec.cat/impulslectura

� www.edu365.cat/llegeix


