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A l’Escola som  conscients que la lectura és una habilitat fonamental que intervé en 

molts dels aprenentatges, no tan sols referits a les llengües sinó també al medi o a 

les matemàtiques.  Es pot dir que un bon nivell de lectura és una base important per a 

l’èxit escolar i també una base per l’èxit en la vida. 

 Per aquest motiu, des de fa temps, ens hem proposat 

potenciar la lectura per tal que els nens i nenes assoleixin 

una bona capacitat lectora (velocitat, pronuncia, entonació, 

comprensió...), que agafin hàbit per la lectura i sobretot que 

gaudeixin llegint.  

Com a part d’aquest treball per millorar la lectura, de de fa 

ja alguns cursos, l’escola té un pla lector.  Aquest pla 

consisteix, bàsicament, en seleccionar alguns llibres cada 

curs, amb la intenció de que siguin adaptats al nivell de 

llenguatge dels nens i sobretot motivadors.  Les lectures són 

tant en català com en castellà.  Alguns d’aquests llibres els 

compren els nens i d’altres formen part del fons de llibres de reutilització de 

l’escola.  A sisè, a més a més, cada nen ha de portar un llibre per fer lectura personal 

(de casa, de la biblioteca de l’escola, del bibliobús, etc.) durant aquelles estones en 

que acaben la feina i encara els hi queda una mica de temps. 

El treball que fem consisteix en lectures 

col·lectives, per parelles i també individuals.  En 

algunes ocasions els mestres fan modelatge.  Per 

fer més vivencials i motivadores les lectures moltes 

vegades es fan animacions lectores, en les quals els 

autors parlen sobre els seus llibres, fan 

il·lustracions o bé els alumnes es poden fer 

preguntes. 



Una altra eina per potenciar la lectura és la participació en el concurs de lectura en 

veu alta.  Aquest curs es  celebrarà a finals de març.  Per preparar-lo els alumnes de 

sisè llegiran cada setmana alguns capítols a casa, i des de l’escola farem un 

seguiment.  Més endavant, a partir de la valoració de la seva lectura, acabarem 

escollint el representants de sisè.  Aquests representants (conjuntament amb els 

d’altres nivells de l’escola) faran la lectura amb nens d’altres escoles. 

Des de l’escola us animem a estar al costat dels vostres 

fills en la preparació de les lectures que estan realitzant: 

escoltant-los llegir en veu alta, ajudant-los a corregir els 

errors o a superar les dificultats, valorant la qualitat de la 

seva lectura i, també, valorant els seu esforç i progrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 


