
PROJECTE IMPULS A LA LECTURA 

FESTA DE SANT JORDI  

Durant fa uns anys estem portant a terme un projecte per fomentar la lectura 
entre els nostres alumnes. 

El curs 2011-12 vam ser triats com a centre de referència, dins el pla ILEC. Es 
tractava d’identificar una bona pràctica del centre, que pogués ser 
susceptible de ser explicada verbalment i editada per escrit, per tal de poder 
ser compartida amb altres centres de la comarca. 

Gràcies a ser centre de referència vam gaudir d’un assessorament per tal de 
millorar en la competència lectora. 

A l’hora d’elaborar un pla de millora de la competència lectora, és convenient 
partir de la percepció que en té l’equip docent. És important partir de la 
realitat del propi centre . 

El conjunt de les respostes del professorat van dibuixar la situació de la lectura, 
des del punt de vista dels interessos i de les prioritats de les persones que hi 
treballen. 

Aquest pas és el que va ajudar a l’equip docent a prendre decisions sobre els 
objectius que calia fixar i l’itinerari que calia seguir. 

Tenint en compte aquest plantejament inicial, ens va semblar que utilitzar la 
festa de Sant Jordi com a activitat complementària al nostre Pla Lector, podria 
ser molt motivador. 

Durant tot el curs duem a terme diferents activitats relacionades amb la 
lectura: lectures obligatòries que compren les famílies, lectura per modelatge, 
de llibres de la biblioteca, lectura amb llibres de reutilització, maletes viatgeres, 
bibliobús... 

Tot això per tal d’ intentar motivar i donar sentir al fet de l’aprenentatge de la 
lectura. 

És per això que durant una setmana o una mica més , convidem a diferents 
artistes del món literari, a vegades són els mateixos escriptors i il·lustradors, 
d’altres, són animadors, periodistes, etc, ja que ens sembla molt important que 
coneguin altres aspectes relacionats amb els llibres i que el mateixos 
protagonistes d’aquests puguin donar resposta a totes les curiositats que 
puguin sorgir als nostres alumnes. 

Fins ara ens han visitat bastants personatges vinculats a la literatura infantil, tot 
això és gràcies a la compra de llibres de lectura que fan les famílies cada curs, 
la compra de llibres que fa l’escola i al Departament d’Ensenyament amb el 
seu projecte de les lletres a les Aules. 

Us presentem aquí un recull dels col·laboradors que ens han visitat durant 
aquests anys per tal d’anar consolidant tot aquest projecte. 

 



 

N. 

 

NOM 

 

ACTIVITAT 

1 Xavi Hernández Escriptor 
2 Clara Cols Conte contes 
3 Pere Martí Escriptor 
4 Miquel Desclot Escriptor 
5 Mercè Arànega Escriptora – Il·lustradora 
6 Txus Fernández Escriptora 
7 

Miquel Pujadó 
Escriptor – Fil·lòleg – 

Cantant 
8 Eva Santana Escriptora 
9 Valentí Gubianas Il·lustrador 

10 Clara Gavaldà  Animació de contes 
11 

Patricia McGil 
Conta contes d’arreu 

del món 
12 

Óscar Sardà 
Escriptor – Periodista – 

Il·lustrador 
13 Carlota Iglesias Escriptora 
14 Cristina Sardà  Il·lustradora 
15 Karla Ramos Animadora 
16 Oriol Garcia Quera Escriptor – Il·lustrador 
17 Pep Molist Escriptor 
18 Lluís Llort Escriptor - Periodista 
19 Enric Larreula Escriptor 
20 Gusti Il·lustrador 
21 Gisela Pou Escriptora 
22 Ricard Bonmatí  Escriptor 
23 Miquel Rabert Il·lustrador 
24 Ricardo Alcántara Escriptor 
25 Stuart Animador anglès 

 

El fet de poder gaudir la presència de tots aquests escriptors, il·lustradors, 
animadors,......ens dona un valor afegit a l’hora de consolidar el procés de la 
lectura. 

Aprofitant tots aquests recursos, l’escola organitza cada curs uns Jocs Florals 
per tal de treballar les diferents tipologies de text, en cada cicle. 

En el cas d’Educació infantil ens iniciem amb la il·lustració. Al cicle inicial 
treballem els rodolins, al cicle mitjà, la narració i els més grans, la poesia. 

Aprofitant que el cicle mitjà treballa la narrativa ens permet participar al TASTA 
CONTES , que s’organitza cada any a la població de Vilafranca del Penedès. 

Així doncs, intentem aprofitar qualsevol activitat que estigui relacionada amb 
el món de les lletres o artístic per donar-li un caire cultural , on els alumnes 
puguin trobar significativa qualsevol de les activitats que se li proposin. 

 



 

 

 

  



  



 


