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PLA DE LECTURA DE CENTRE

● Per què?

● Què és?

● PLEC i biblioteca escolar



  

Per què? 

                   Allau informació                 
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Per què? 

LEC  2007
APRENDRE PER COMPETÈNCIES:
  - Aplicar coneixements
  - Habilitats
  - Actituds

 



  

Per què? 
La lectura base d' aprenentatges

                                        Prioritat en el centre



  

Per què?

Necessitat d'un document de referència 



  

Què és?

NO ÉS 

– Un document burocràtic  
– Una proposta homogènia
– Una iniciativa aïllada
– Una aposta a curt termini



  

Què és?

ÉS
Oportunitat                                Compromís     
                              

                
         

           Projecte: Lideratge + Participació

 



  

Què és?

El PLEC és un document de centre que, a 
partir de les necessitats detectades en una 
diagnosi prèvia, recull els objectius, les     
metodologies i les estratègies necessàries per 
assegurar l'assoliment de les competències 
bàsiques i per fomentar l'hàbit lector i el gust 
per llegir per part de l'alumnat.



  

Què és?

        
    Finalitat                                 Objectius generals

Saber llegir      Llegir per aprendre    Gust per llegir

PLEC



  

Què és?

Procés d'elaboració:

1- Motivació i sensibilització del professorat
2- Diagnosi: anàlisi i reflexió
3- Elaboració i desenvolupament
4- Avaluació



  

PLEC i Biblioteca escolar



  

PLEC i biblioteca escolar

espai 
educatiu i 
dinàmic 

centre de 
recursos 



  

PLEC i biblioteca escolar

MISSIÓ

● Facilitar l'accés a la informació i a la lectura  

● Difondre els recursos d'informació

● Fomentar l'hàbit lector



  

PLEC i biblioteca escolar

Dues dimensions

● Física i virtual: Estructura organitzativa estable que
posibilita un entorn d'aprenentatge i lectura.

● Educativa: Agent interdisciplinari de suport pedagògic  
en l'àmbit de l'organització i la planificació escolar.



  

PLEC i biblioteca escolar

     Dimensió educativa
Suport centre

- Projectes puntuals
- Dinamització cultural
- Funció social

Suport treball a l'aula
- Treball d'àrea o aula
- Aprenentage d'habilitats per investigar i 

informar-se
- Intervencions de lectura



  

PLEC i biblioteca escolar
Per desenvolupar els tres eixos del PLEC es necessiten 
recursos



  

PLEC i biblioteca escolar

                         



  

PLEC i biblioteca escolar

 

La biblioteca també potencia: 

 - Adquisició de les competències bàsiques
 - L'aprenentatge autònom
 - La innovació



  

Conclusió

● El centre necessita el PLEC
● La biblioteca escolar és essencial per al  

desenvolupament del PLEC      
           
        
  arribar a bon port!
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