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Programa biblioteca escolar “puntedu” 

EXPERIÈNCIA DE BIBLIOTECA ESCOLAR I LECTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMACIÓ A LA LECTURA I FORMACIÓ LITERÀRIA: 
L’HORA DE LECTURA 

 

Centre:  Institut Castellet 

Població: Sant Vicenç de Castellet 

Coordinador responsable de la biblioteca que porta a terme 

l’activitat: Montserrat Torné Rifà 

 

Servei Territorial: Catalunya Central 

Servei Educatiu: Bages 
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1. Contingut de l’experiència 

 

 

 

• Familiaritzar els alumnes amb els llibres i la biblioteca del centre.  
• Aficionar els alumnes a la lectura pel gust de llegir. 
• Crear hàbits de respecte i de cura envers els llibres i la biblioteca.  
•  Afavorir la motivació, la creativitat, el sentit crític i l’esperit de recerca. 
• Iniciar-los en el maneig dels elements identificadors del llibre: coberta,  
• llom, portada, autor/a, il·lustrador/a, editorial, col·lecció, signatura... 
• Informar-los de les diferents possibilitats d’accés al llibre i a la lectura que  
• es donen fora de l’àmbit escolar: biblioteques públiques, fires del llibre... 

Iniciar i/o consolidar la necessitat de constitució i formació de la pròpia biblioteca 
personal. 

 

 

 

Organització i gestió de la biblioteca escolar  

Competència lectora des de la biblioteca escolar (Saber llegir)  

Competència informacional des de la biblioteca escolar (Llegir per 
aprendre) 

 

El gust per la lectura des de la biblioteca escolar (Gust per llegir) X 

 

 

 

1. Comunicativa, lingüística i audiovisual X 

2. Artística i cultural X 

3. Tractament de la informació i competència digital  

4. Matemàtica  

5. Aprendre a aprendre X 

6. Autonomia i iniciativa personal X 

7. Coneixement i interacció amb el món físic  

8. Social i ciutadana  

 

 

Objectius 

 

Àmbit de la biblioteca 

Competències bàsiques 
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L’hora de lectura: Animació lectora 
 
Disposem d’un espai de temps (L’hora de lectura) i un lloc (la biblioteca). 
 
Comencem les sessions normalment amb la intervenció de la professora, qui llegeix 
en veu alta un fragment d’una novel.la…o un conte, o recita un poema o presenta  
un llibre (tot utilitzant diferents recursos) o porta a terme qualsevol acció que  
engresqui a llegir. 
Destaquem “El llibre del mes ” que presentem cada principi de mes i que deixem al  
faristol de la biblioteca fins al mes següent que será substituït per un altre.  
 
Poden intervenir els alumnes tot recomanant els llibres que els agradin. Això sí, se’ls  
demana que prèviament s’hagin preparat la presentació del llibre i intentem que  
aprofundeixin en les aportacions al grup.  
 
I practiquem la lectura en silenci: novel.la, llibre de contes, llibre de poemes, premsa,  
còmics...) a partir dels seus interessos lectors.  
 
Els alumnes disposen d’una fitxa acumulativa, en forma de punt de llibre, on hi  
apunten les dades bàsiques dels llibres que van llegint: títol, autor/a, editorial i opinió. 
Mentre llegeixen en silenci, la professora  els fa els préstecs o els segueix en el  
seu procés lector, o llegeix. 
 
 
Animació lectora ocasional: 

A més a més, planifiquem de manera ocasional, però sistemàtica,  estratègies  
d’animació lectora extraordinàries, algunes espectaculars, com són les activitats programades 
des del grup “Pla lector del Bages sud”, del qual en formem part activa: 
 
-La Marató de contes a Sant Vicenç de Castellet el dia de Sant Jordi: amb l’explicació de  
contes per part de pares i mares, professors/es, mestres, alumnes.. combinant-ho 
amb diverses actuacions musicals, en diferents escenaris als carrers i places del  
poble. Tots els nens i nenes de les escoles hi assisteixen. Hi participa tothom de  
manera molt activa: l’Ajuntament, la biblioteca pública, l’escola Municipal de Música 
 i tots els centres educatius de la població.  
 
-Lectura compartida entre els alumnes de 1r d’ESO i de 6è de Primària de tots els  
centres del Bages sud amb la visita de l’autor, un fòrum telemàtic al blog del Pla  
lector i un fòrum tipus club de lectura a les biblioteques municipals per als alumnes  
que hi vulguin assistir. 
 
-Alumnes contacontes: Els alumnes de l’institut llegeixen contes als alumnes de les  
escoles Bressol i d'Educació Infantil de la zona. 
 
-Guies de lectures recomanades per Nadal, Sant Jordi i fi de curs de cara a l’estiu  i  
que confeccionen les bibliotecàries de les biblioteques públiques per als alumnes i  
les famílies de tot el Bages sud. 

 

 


