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PLA PER AL FOMENT DE LA LECTURA 

I LA COMPRENSIÓ LECTORA

AVALUACIÓ INICIAL

Esta avaluació té com a finalitat l'arreplega d'informació sobre hàbits lectors dels 

alumnes, així com de la utilització dels recursos materials del centre.

En el  centre es contribuïx al  foment de la lectura i  comprensió lectora des de 

diversos àmbits:

1. ÀMBIT CURRICULAR:

Tots els alumnes treballen diàriament lectura i comprensió lectora en els textos 

corresponents.  Es realitza en tots  els  nivells,  inclosos els  d'Educació Infantil  on  es 

treballa fonamentalment la lectura d'imatges i de símbols.

2. ÁMBIT COMPLEMENTARI AL CURRICULAR (D’AMPLIACIÓ DE CONTINGUT, DINS 
DE L’HORARI LECTIU):

1.1.ACTIVITATS DE LECTURA EFICAÇ:

- En el primer i segon cicles es realitzen activitats de lectura eficaç, amb lots de 

llibres iguals  prestats per  la Biblioteca;  s'han treballat  gastant  els quadernets 

d'exercicis de lectura entorn del llibre que té la pròpia editorial.

- En el tercer cicle es realitzen activitats de lectura eficaç entorn d'un llibre, el 

qual és llegit en classe per tots; estes activitats s'arrepleguen en un quadernet 

de treball individual, elaborat pels professors.

1.2.ACTIVITATS LECTIVES ALVOLTANT DELS CONTES:

- En Educació Infantil s'està duent a terme, dins de l'horari lectiu, una activitat de 

“contacontes”,  amb una periodicitat  d'una sessió  setmanal  per  a  cada nivell. 
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Entre  els  objectius  que  es  perseguixen  està  el  de  fomentar  en  els  xiquets 

l'interés pel conte com a llibre de lectura i font d'informació.

- En Primer i Segon Cicle d'Educació Primària es realitzen activitats:

• D'invenció de contes i poesies, cuidant l'originalitat i la presentació.

• D'il·lustració de contes.

• De comprensió lectora amb fitxes elaborades per a este fi.

D’acostament a altres gèneres: teatre, poesia, romanç, faula, text informatiu.

3. ÀMBIT D’UTILITZACIÓ D’ALTRES RECURSOS DEL CENTRE:

1.3.LA BIBLIOTECA ESCOLAR:
En este curs hem posat en marxa un projecte d’utilització de la Biblioteca escolar 

durant l’horari lectiu, per al servici de préstec de llibres i seguiment del mateix (treballs 

entorn de la comprensió lectora). Esta activitat  es du a terme en Educació Infantil  i 

Primària i té una periodicitat d’una hora quinzenal per a cada cicle. 

Comptem amb els  recursos humans i  materials  disponibles  en  el  centre,  que 

considerem escassos, atés que és un projecte prioritari des del nostre punt de vista. 

Dels 250 alumnes que utilitzen el servici de préstec , aproximadament el 60% ho 

fan una vegada a la quinzena, el 30% ho fan una vegada cada mes i la resta ho fan una 

vegada al trimestre. Hem intentat contrastar esta dada de lectors amb la coincidència 

que estiguen llegint els seus propis llibres, els de les seues cases, però observem que 

no se solapa una activitat  amb una altra,  arribant  a  la  conclusió  que els  que més 

utilitzen el servici de préstec també lligen els llibres seus i els que tenen pocs hàbits 

lectors, és a tots els nivells.

Les activitats que es realitzen amb els llibres de la Biblioteca són controlades pels 

Tutors i en alguns casos per les persones responsable de la Biblioteca.

1.4.LA BIBLIOTECA D’AULA:
-  Es constituïx amb aportacions dels llibres i contes que els xiquets porten a 

l’aula.
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- Es porten llibres de lectura i consulta sobre temes relacionats amb les unitats 

didàctiques.

- Es porten “llibres recomanats” (pel professor, per altres companys…).

- S’agafen llibres de la Biblioteca (préstec a l’aula de caràcter temporal). D’estos, 

cada xiquet llig un quinzenalment, fent després una posada en comú sobre el 

que han llegit i aprés.

-  En Educació Infantil  és una activitat  amb temporalització quinzenal:  trien el 

conte que volen llegir i realitzen una activitat sobre ell entorn del títol.

4. ÀMBIT D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:

1.5.EN ALTRES BIBLIOTEQUES:
Els alumnes d’Educació infantil i els de primer de Primària, tenen programades 

visites a altres biblioteques per a donar a conéixer l’alumne la seua existència, i implicar 

els pares en el procés d’utilització dels recursos de les mateixes.

1.6.ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES AL VOLTANT DELS CONTES.
-  En Educació  Infantil  està  previst  participar  en  una activitat  complementària 

(organitzades per una empresa privada) entorn dels contes, amb l’objectiu  de 

familiaritzar els xiquets amb els contes populars d’este i altres països, partint de 

la dramatització dels mateixos.

- Activitat de contacontes per al primer i segon Cicle durant la Setmana Cultural.

1.7.ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES CONJUNTES.
- Tot el centre realitzarem una activitat complementària conjunta per al Dia del 

llibre,  El  tema  central  de  la  qual  serà  Colom i  el  descobriment.  S’elaborarà 

material  de lectura entorn de la dita obra, que romandrà en la Biblioteca per al 

seu ús en cursos posteriors.

- Convocatòria del Primer Concurs de Contes Il·lustrats.
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5. ÀMBIT DE CONEXIÓ AMB ALTRES PROJECTES.  “APRENDRE AMB EL 
PERIÒDIC”
— Activitats de lectoescritura amb el periòdic.

— Lectura i comentari de notícies i successos.

— Realització de passatemps.

— Localització i realització d’anuncis i cartells.
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DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE

Nom   del centre  : CEIP FEDERICO GARCÍA SANCHIZ

Direcció: C/ VERGE DEL LLUCH Nº 2

Có  dic del centre  : 46000730

Locali  tat  : ALZIRA (VALENCIA)

Telè  fon  :   962416179 Fax:  962416179

Correu electrò  nic  : 46000730@edu.gva.es

Coordinador  es del Pla  : Pilar Morlanes Navarro i Encarna Vicente Ull

1. JUSTIFICACIÓ

Una vegada realitzada l’avaluació inicial per a detectar l’estat general dels nostres 

alumnes  quant  al  nivell  lector  i  l’estat  general  del  nostre  centre  quant  a  proposta 

d’activitats entorn de la lectura, arribem a les conclusions següents:

El nivell lector dels nostres alumnes és mig, tant si valorem les seues habilitats 

lectores (velocitat, comprensió, entonació…), com si valorem la presència de la lectura 

dins del seu temps lliure.

Les activitats proposades pel centre, tant en l’àmbit curricular (àrees pròpiament 

dites i activitats complementàries) com en l’extracurricular són molt variades.

Resultats estadístics:

- Existència i utilització de biblioteca d’aula: sí en 8 classes (de 10).

- Utilització d’estratègies relacionades amb els hàbits lectors: Totes elles sovint, 

excepte el  recomanar pel·lícules. L’ús del  diccionari  es generalitza a partir  del 

segon cicle.

- Realització d’activitats de Biblioteca.
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1. OBJECTIUS GENERALES:

Despertar i augmentar l’interés de l’alumnat per la lectura.

Potenciar la comprensió lectora des de totes les árees del currículum.

Fomentar lectores capaços de desenvolupar-se amb èxit en l’àmbit escolar.

Aconseguir que la majoria de l’alumnat descobreixca la lectura com un element per 

a gaudir personalment.

Fomentar en l’alumne, al voltant de la lectura, una actitut reflexiva i crítica davant 

les manifestacions de l’entorn.

2. OBJECTIUS ESPECÍFICS

Descobrir  la  necessitat  de  la  llengua escrita  amb el  fi  d’apropar-se  a ella  amb 

curiositat, interés i en situacions significatives.

Desenrotllar  l’atenció  per  a  captar  amb  claretat  les  informacions  i  aprenent  a 

distinguir les fonamentals de les menys retllevants. 

Compartir  amb altres  lectors  el  contingut  percebut  als  texts,  per  a  completar  i 

enriquir la propia comprensió dels mateixos.
Gaudir amb la lectura i utilitzar-la de manera lúdica i recreativa parell ocupar  el 

temps d’oci.
Fer projectes lectors a partir dels aspectes externs del text: títols, temàtica, 

tipografia, il·lustracions …
Fomentar el treball i la col·laboració en equip per mitjà de lectures i diàlegs en què 

intervinguen diversos personatges.
Motivar el gust per la interpretació de xicotetes obres de teatre.
Presentar una actitud d’escolta davant d’una narració. 
Possibilitar la narració de contes.
Desenrotllar la capacitat de respondre a preguntes sobre el llibre llegit.
Associar objectes amb les imatges corresponents.
Familiaritzar-se amb la Biblioteca Escolar, sobretot amb la ubicació dels llibres per 

temes o col·leccions …
Conéixer altres biblioteques i aprendre a localitzar els llibres en elles.
Utilitzar la lectura per a aprendre els continguts de les diverses àrees curriculars i 

per a organitzar la pròpia vida, utilitzant diversos tipus de textos.
Adquirir material de lectura per a augmentar la dotació de la Biblioteca.
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3. ACTIVITATS

1.8.ACTIVITATS PROPOSTES EN L’ÀMBIT CURRICULAR.

EDUCACIÓ INFANTIL: 3 ANYS

L’objectiu principal és desenrotllar en els xiquets les habilitats comunicatives orals.

ACTIVITATS:
Salutacions.
Reconeixement del propi nom i del dels altres.
Lectura global de paraules senzilles i molt utilitzades en les diferents unitats 

didàctiques (dies de la setmana, mesos, estacions…)
Lectura d’imatges i interpretació de pictogrames (lectura de cartells, làmines,…).
Lectura de contes amb suport visual i gràfic i audio.
Visualització  i  reconeixement  de  “Bits”  d’intel·ligència  referents  a  les  unitats 

didàctiques.
Llibre de la primera lletra del nom.
Racó de la biblioteca
Dramatització de contes.
Llibre de pares (DELS JOGUETS).
Llibre del nom / vocals.

EDUCACIÓ INFANTIL: 4 ANYS

L'objectiu principal és fomentar l'interés lector.

ACTIVITATS:
Reconeixement de paraules significatives (noms, dies, commemoracions…).
Lectura diària de contes amb suport visual i gràfic i audio.
Salutacions.
Racó de la biblioteca
Dramatització de contes.
Llibre de lectura del cap de setmana.
Fitxa de lectura.

EDUCACIÓ INFANTIL: 5 ANYS

Es considera que el conte és molt important en l'educació del xiquet, per això 

se li dóna un tracte especial  realitzant diverses activitats.

ACTIVITATS:
Llibre dels oficis.
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Contes escrits i il·lustrats pels xiquets sobre distints temes (contes del teatre a 

què van assistir els xiquets, l'evaluació en imatges, dia de la pau en imatges,

…).
Lectura comprensiva de contes relacionats amb cada unitat didàctica, 

identificant el títol, els personatges principals,…
Llibres de lectura per fonemes, confeccionat per i per als xiquets (paraules 

escrites retallades, imatges amb frases.
Dramatització de contes.
Racó de la biblioteca.
Llibre del cap de setmana de lectura.

Educació PRIMÀRIA: PRIMER CICLE

ACTIVITATS:
Lectura de l’imatge.
Treballar l’escriptura de la frase.
Ordenar les paraules d’una frase oral i escrita.
Completar paraules que falten en una frase.
Lectura amb pictogrames.
Dibuixar frases. Escriure frases segons els dibuixos.
Ordenar escenes segons la temporalització de seqüències.
Dictats menuts i autodictats.
Lectura de contes en veu alta a tota la classe.
Treball quinzenal a la biblioteca escolar.
Confecció d’un llibre col·lectivament.
Lectura comprensiva de contes curts (lectura silenciosa – en veu alta).
Lectura comprensiva de totes les activitats que han de realitzar.
Lectura comprensiva d’una història llarga (per capítols).
Treball del conte de l’aventafocs, realitzant les activitats de comprensió.
Portar-se un llibre el cap de setmana a casa per a llegir-lo i omplir la fitxa.
Agafar llibres de la biblioteca d’aula en els moments d’esplai a l’aula.
Utilització de la biblioteca d’aula.
Explicar el funcionament de la biblioteca escolar.
Presentar un llibre (portada, contraportada, etc...).
Llegir un llibre i buscar les paraules que no coneixen.
Confeccionar la fitxa de lectura del llibre.
Realitzar un dibuix del personatge que mes ens agrada.
Treballar el conte de “L’Orella Anastasia” amb quadernets el·laborats al cicle.
Treballar quadernet “m’agrada escriure contes”.
Aprendre i recitar refranys, poesies, etc...
Dramatització de contes.
Utilització de la biblioteca escolar
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA: SEGON CICLE

ACTIVITATS:
Localització de dades o temes que tinguen relació amb el curricular.
Lectura i comentari de textos, inclosos els de llegendes, poesies, refranys, 

endevinalles, rimes, acròstics, jeroglífics, mots encreuats, sopes de lletres, 

anagrames i lectures dramatitzades.
Activitats de “lectura activa”: invenció de contes, diàlegs, textos incomplets,…
Activitats d'il·lustració de les lectures (personatges, escenes determinades, 

seqüències,…)
Utilització del diccionari com a instrument de localització del vocabulari 

desconegut.
Utilització de la biblioteca escolar: Lectura quinzenal d’un llibre de la biblioteca 

i complementació de la fitxa corresponent.
Treball específic de tècniques d’estudi partint de la lectura comprensiva de 

textos: subratllat, ideees principals, resums, esquemes, mapes conceptuals...
Taller de fluïdesa i entonació adequades, a partir de textos adaptats al seu 

nivell.
Utilització de la biblioteca d’aula.
Localització de textos senzills per a completar treballs de classe.
Omplir el carnet de lector de la biblioteca amb el llibre que va llegint.
Presentació de llibres amb power point.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: TERCER CICLE

ACTIVITATS:
Treball específic de tècniques d'estudi partint de la lectura comprensiva de 

textos: idees principals i secundàries, resums,…
Treball de fluïdesa i entonació adequades, a partir de textos adaptats al seu 

nivell.
Localització de textos senzills per a completar treballs de classe.
Utilització del diccionari per a millorar la comprensió del significat de les 

paraules en alguns textos.
Utilització de la biblioteca escolar: Lectura quinzenal d’un llibre de la biblioteca 

i complementació de la fitxa corresponent.
Lectura col·lectiva d’un llibre a nivell trimestral.
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Presentació de llibres amb power point: autor, portada, contraportada, 

ilustracions...
Lectura en veu alta, amb entonació, ritme i fluïdesa adequada.
Treball específic de tècniques d'estudi partint de la lectura comprensiva de 

textos: idees principals i secundàries, resums,…
Presentació de llibres amb power point.
Recollida d’opinions personals dels alumnes del grau de satisfacció del llibre 

elegit.
Omplir carnet de la biblioteca.
Dramatitzacions (teatre, contes...).
Memorització de poesies, embarbussaments, dites i refranys.
Investigació bibliogràfica dels autors dels llibres.
Utilització de la biblioteca d’aula.

1.9.ACTIVITATS ADAPTADES PER A ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES 
ESPECIALS:

a) Dirigides a fomentar l’interès per la lectura:

- Llegir en veu alta un conte de la biblioteca que servisca com a model quant a 

ritme, entonació... i analitzar el seu contingut, vocabulari, expressions, valors que 

fomenta.

- Realitzar exposicions orals per part de l'alumnat perquè comenten el llibre que 

més els ha agradat.

-  Visionar  pel·lícules  o  vídeos  relacionats  amb  certs  personatges,  ambients, 

animals, costums, altres cultures.

- Realitzar activitats d'animació lectora per a despertar la imaginació i  l'interés 

per la lectura d'un determinat llibre, personatge o tema.

b) Dirigides a desenvolupar la comprensió lectora:

- Realitzar activitats encaminades a la planificació de la lectura:

o Idees prèvies sobre el text  que es va a llegir (augmenta la motivació i 

fomenta el debat sobre el text)

o Establir els objectius de la lectura (per a què es va a llegir).
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o Triar  les  tècniques  de  comprensió  que  s'estimen  més  adequades  al 

propòsit de la lectura (buscar dades, repassar, llegir per a aprendre, per a 

distraure's...)

- Realitzar activitats encaminades a la supervisió de la lectura:

o Verificar com es va comprenent el que es llig utilitzant diverses tècniques 

cognitives  de  comprensió  com  la  relectura,  lectura  recurrent,  lectura 

continuada,  lectura  simultània,  imaginar  el  contingut  del  text,  formular 

hipòtesi...

o Determinar  on  es  troben  les  dificultats  de  comprensió  (paraules, 

expressions, paràgrafs...)

- Realitzar activitats d'autoavaluació sobre la comprensió del text:

o Reflexionar sobre els objectius (Estic aconseguint el que volia abans de 

llegir?

o Detectar aspectes importants realitzant una relectura, si és necessari, per 

a refermar la comprensió.

o Valorar si s'ha comprés o no, Què he comprés?, Quines dificultats?

o Incitar a la formulació de preguntes d'autocomprensió de la lectura.

o Identificar les causes de la no comprensió, Perquè no ho comprenc?, Llig 

de pressa?, El vocabulari és difícil?...

o Reflexionar sobre les tècniques cognitives empleades per a comprendre, 

m'ajuden o no?

Valorar el text quant a contingut, dificultat...

-  Treballar  estratègies  lectores  adequades  al  nivell  de  l'alumnat:  entonació, 

diàlegs, musicalitat de la rima, fluïdesa lectora, exactitud lectora...

- Realitzar activitats escrites posteriors a la lectura seguint el model proposat: 

una carta, una invitació, una recepta...
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c) Dirigides als alumnes amb necessitats educatives especials o alumnes 
nouvinguts:

(En general participaran en les mateixes activitats que els seus companys i rebran 

l'ajuda que necessiten en cada cas).

- Fomentar la participació en l'aula adaptant textos quant a lèxic, sintaxi  per a 

ajudar a una millor comprensió.

- Extraure la idea principal d'un text.

- Dividir el text en paràgrafs i ajudar-los a sintetitzar el seu contingut.

-  Seleccionar  textos  senzills  a  nivell  sintàctic  però  adaptats  al  seu  nivell  i 

interessos

-  Proposar  textos  que  treballen  valors  com  la  no  discriminació  o  temes 

multiculturals  que  faciliten  el  coneixement  del  país  d'origen  a  tots  els  seus 

companys/ es.

1.10.ACTIVITATS PROPOSTES EN L’ÀMBIT COMPLEMENTARI AL CURRICULAR 
(DE’AMPLIACIÓN’ DE CONTINGUTS, DINS DE L’HORARI LECTIU):

- Activitat de “contacontes” per a tots  els  nivells d'Educació Infantil, amb una 

periodicitat  setmanal.  Esta  activitat  estarà  coordinada  per  la  tutora,  la 

cordinadora de cicle i les responsables de la biblioteca. Entre els objectius que 

es perseguixen està el de fomentar en els xiquets l'interés pel conte com a llibre 

de lectura i font d'informació.

- Elaboració d'un quadernet individual “Els meus amics els llibres” que constarà, 

com a mínim, de les fitxes que arreplegaran una iniciació a la reflexió sobre els 

llibres llegits.

-  Continuar  amb les  activitats  que es  vénen  fent,  ja  descrites  en  l'avaluació 

inicial.

- Activitat de lectura eficaç en el tercer cicle, donant continuïtat a què es realitza 

fins ara: activitats de lectura eficaç entorn d'un llibre, el qual és llegit en classe 
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per tots, que són arreplegades en un quadernet de treball individual, elaborat 

pels professors. 

- En sext curs, elaboració d'un llibre, realitzant un resum i il·lustració per capítol i 

donant-li format (portada, contraportada, biografia…).

- Activitat de “llibre forum” en el tercer cicle (llibre llegit per tots i establiment de 

debat).

-  Elaboració d'un còmic, una vegada treballada la tècnica, inspirat en un text 

llegit. Tercer cicle.

1.11.ACTIVITATS PROPOSTES EN L’ÀMBIT D’UTILIZACIÓ D’ALTRES RECURSOS DEL 
CENTRE:

1.12.BIBLIOTECA ESCOLAR:
Continuar amb el projecte elaborat este curs, realitzant les propostes de millora 

pertinents,  segons la  valoració  que d'ell  es  faça en  la  memòria  i  tenint  en  compte 

l'avaluació inicial realitzada.

1.13.BIBLIOTECA DE’AULA: 
Continuar  potenciant  la  idea  de  biblioteca  d'aula  en  la  mateixa  línia  que  s'ha 

reflectit en l'avaluació de la situació actual:

- Es constituirà amb aportacions dels llibres i contes que els xiquets porten a 

l'aula, o bé amb “llibres recomanats” (pel professor, per altres companys…).

-  També  estarà  constituïda  per  llibres  de  lectura  i  consulta  sobre  temes 

relacionats amb les unitats didàctiques.

- En Educació Infantil, la biblioteca d'aula estarà constituïda per exemplars de la 

biblioteca del Centre, en concepte de préstec al nivell, temporal o permanent. En 

educació Primària també es pot utilitzar este tipus de préstec, sempre que no 

impedisca complir els objectius d'utilització de la biblioteca del centre. 

1.14.ACTIVITATS PROPOSTES EN L’ÀMBIT D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES:
- Celebració del “Dia del llibre” com a activitat complementària conjunta per al 

nostre centre.
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- Proposta que la setmana cultural gire entorn del llibre i a la lectura: La màgia 

del contes.

-  Generalització  a  tots  els  nivells  educatius,  de  les  visites  a  les  biblioteques 

públiques de la nostra localitat.

1.15.ACTIVITATS PROPOSTES EN L’ÀMBIT D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS:
- Contacontes en Educació Infantil.

-  Activitat  d'animació  a  la  lectura:  Esta  activitat  està  orientada a fomentar  la 

lectura  entre  els  xiquets  amb  dificultats  (immigrants,  retard  escolar…)  però 

també  està  oberta  a  la  participació  d'altres  amb  pocs  hàbits  lectors.  Se  li 

proposarà a l'associació ACCEM que continue sent la responsable de portar-la a 

cap.

1.16.ACTIVITATS PROPOSTES EN L’ÀMBIT DE CONEXIÓ AMB ALTRES PROJECTES: 
“APRENDRE AMB EL PERIÒDIC”.

- Activitats de lectoescritura amb el periòdic.

- Lectura i comentari de noticies i successos.

- Realització de passatemps.

4. RECURSOS

1.17.HUMANS:
Per  a  la  realització  del  pla  comptem amb  la  implicació  de  tot  el  claustre  de 

professors, la coordinació de les activitats que realitza la mestra encarregada de la 

Biblioteca i, en especial, la col·laboració dels tutors.
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A més, és necessària la intervenció del CEFIRE per a la formació en activitats 

d'animació a la lectura.

1.18.MATERIALS: 
- Fons bibliogràfics  de la biblioteca del col·legi i de les biblioteques d'aula. Encara 

que durant els últims cursos hem anat reposant i  renovant els fons de la Biblioteca 

escolar,  considerem  necessària  una  dotació  anual  per  a  l'adquisició  de  novetats 

editorials.

- Publicacions periòdiques: revistes, còmics, etc.

- Materials multimèdia: CD-ROM, DVD, vídeos, etc.

- Materials d'animació a la lectura que editen específicament algunes editorials.

1.19.ORGANITZATIUS:
L'equip format per la mestra encarregada de la Biblioteca, la mestra representant 

de Formació, El Cap d'Estudis i el director del Centre proposarà el pla d'actuació una 

vegada  conegudes  les  necessitats  detectades  en  l'avaluació  inicial.  Realitzarà  una 

reunió al trimestre per a la seua avaluació. 

A més, la mestra responsable de la Biblioteca disposarà de l'horari suficient per a 

dur a terme les activitats previstes en el pla, en coordinació amb El Cap d'Estudis.
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5. ESTRATÈGIES DISSENYADES PER A AFAVORIR LA COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
FAMILIA I EL CENTRE.
- Demanar informació de les famílies sobre els hàbits lectors dels seus fill/s i sobre 

com es viu a casa la lectura com a font de gaudi.

- Demanar col·laboració a les famílies per a realitzar les activitats proposades dins 

del centre a fi de crear nous lectors entre els seus fills/es.

- Informar-los dels plans de lectura del centre, indicant-los què poden fer ells per a 

millorar els objectius del pla.

- Estimular la lectura de pares i fills creant un espai on compartir les vivències del 

dia.

- Classificar els llibres per cicles per a afavorir la seua utilització.

- Dotar de llibres adequats a l'edat, interessos i necessitats nostres alumnes  la 

biblioteca del centre.

- Promoure la seua utilització en horari lectiu  per a llegir com a font de gaudi, per 

a la consulta de textos o per a adquirir llibres en qualitat de préstec.

- Promoure l'ús de la biblioteca com a espai  per al  treball  en equip,  de forma 

especial  en  aquelles  àrees  que  impliquen  la  consulta  dels  fons  bibliogràfics  o 

audiovisuals.

- Dissenyar i coordinar des de la Biblioteca del Centre activitats d'animació lectora, 

plans de lectura per a fomentar el gust per llegir.

- Coordinar un taller de lectura i foment lector per als pares i mares.
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6. SEGUIMIENT I AVALUACIÓ

El pla s'avaluarà trimestralment en els cicles analitzant  la posada en pràctica del 

pla, la consecució dels objectius i proposant millores per al següent trimestre.

Posteriorment, en reunions de cicle, es valorarà:

- Grau de consecució dels objectius proposats en la comissió de biblioteca per a 

redissenyar, si és necessari, les activitats del següent trimestre.

- Es valorarà el grau de satisfacció dels professors implicats en la posada en 

pràctica del pla.

- S'analitzaran les dificultades trobades i es veuran possibles solucions.

Per a realitzar l'avaluació final de l'aplicació del Pla en cada curs escolar, haurem 

de  valorar  la  consecució  dels  objectius  que  ens  hem  proposat  a  través  de  les 

actuacions dissenyades per a cada un d'eixos objectius. Podrem realitzar una plantilla 

amb totes les activitats i valorar-les  pels diferents sectors de la comunitat educativa.

Esta valoració servix el coordinador del Pla per a, juntament amb les aportacions 

dels Equips de Cicle, elaborar l'informe d'Avaluació Final que forma part de la Memòria 

final del centre.
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