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EXPERIÈNCIA DE TEMPS DE LECTURA  A L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Títol de l’experiència 
 

30 minuts de lectura diària  

 
 
 
 

Centre:  Institut Cubelles 

Adreça postal i telèfon: Carrer Josep Pla s/n.  

Població: 08880 Cubelles 

Correu-e corporatiu: a8057230@xtec.cat 

Director: Antonio Tinajas Ruiz 

Responsables actual de la lectura diària:  

 Elisenda Masgrau Peya (coordinadora LIC) 

 Manolo Millán Cascalló (professor de llengua castellana) 

 Antonio Tinajas Ruiz (director) 
  
Promotors inicial de la iniciativa: 

 Elisenda Masgrau Peya 

 Sònia Reverter Nolla 

 Manolo Millán Cascalló 

 Antonio Tinajas Ruiz  
 

Any d’inici:  2014-2015 

URL on es descriu l’experiència:  

http://blocs.xtec.cat/iescubelles/pla-de-lectura/curs-2014-2015-30-minuts-

diaris-de-lectura-a-laula/ 

Servei Territorial:  
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Descripció general  L’alumnat d’ESO dedica cada dia 30 minuts a la 

lectura silenciosa: un trimestre a la lectura en cada 

llengua (català, anglès/francès i castellà). Però no 

tots els grups de cada nivell llegeixen cada trimestre 

en la mateixa llengua, per tal d’evitar haver de tenir 

més exemplars (així ens n'estalviem 1/3). 

Origen i justificació de 

la iniciativa 

Necessitat de millorar la comprensió lectora del 

nostre alumnat. 

Durada i situació en 

l’horari dels alumnes 

30 minuts de lectura silenciosa, majoritàriament 

(65% de les vegades) durant la primera part de 

classe a la tornada de l’esbarjo. 

Decisions 

organitzatives 

relacionades amb 

l’horari: 

. Prèvies a la 

confecció dels 

horaris 

. Posteriors a la 

confecció dels 

horaris 

La primera decisió, prèvia a la confecció dels 

horaris, va ser optar per treure els 30 minuts dels 60 

d’una matèria diferent cada dia. 

 

A continuació, vam optar per prioritzar la primera 

mitja hora després de l’esbarjo i, com a segona 

opció, les matèries de tutoria i alternativa. Totes les 

hores van ser triades amb el vist i plau del 

professorat afectat. 

Alumnat implicat  

 

Tot l’alumnat d’ESO. 

Implicació dels 

Departaments (els no 

lingüístics) 

Tots els departaments amb 3 o més hores de classe 

setmanals. 

Activitat/s que 

desenvolupa l’alumnat 

en aquesta estona 

diària 

Lectura en silenci.  
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Funció i actuació del 

professorat durant el 

temps de lectura 

El professorat llegeix i garanteix el silenci durant la 

lectura. 

Tipus de fons que es 

posa a disposició dels 

alumnes (gèneres i 

temàtiques) 

Els alumnes disposen de llibres, còmics i revistes en 

la seva aula. Els llibres són majoritàriament 

novel·les, tot i que també disposem de llibres 

d'esports, d'història o d'humor. Quant a la novel·la, 

predominen els gèneres romàntic i de misteri.  

Procedència d’aquest 

fons  

Biblioteca del centre. Adquisició de nous exemplars 

per part del centre. Préstecs de la xarxa de 

biblioteques de la Diputació de Barcelona 

Renovació periòdica 

del fons (freqüència i 

criteris) 

L’adquisició de llibres s’ha fet prioritzant els autors 

de moda (Jordi Sierra, Federico Moccia, Suzanne 

Collins, John Geen o Albert Espinosa). També hem 

tingut en compte els títols més valorats per l’alumnat 

el curs passat com a alternativa, les peticions fetes 

aquest curs, especialment per l'alumnat de 3r i 4t,  i 

els 10 títols més prestats per les biblioteques de la 

DIBA. 

Situació física 

d’aquest fons (aules, 

biblioteca del centre, 

altres) 

Cada aula té la seva biblioteca. Hem hagut de 

comprar prestatgeries semblants a les que 

subministra  el Departament (IKEA, a 50€ 

cadascuna). 

Relació amb la 

biblioteca pública, si 

escau 

Préstec de còmics i de llibres de lectura fàcil en 

anglès. 

Tipus de seguiment 

que s’efectua 

Control periòdic dels exemplars de cada aula 

(nombre, estat, col·locació, etc.). 

Documentació 

elaborada 

expressament 

 

Coneixement i/o 

implicació de les 

famílies 

Van ser informades en les reunions a començament 

del curs. Hi ha informació a la web del centre. 
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Valoració general de 

l’experiència 

Molt positiva, tant per part de l’alumnat com per part 

del professorat que hi participa. 

Altres consideracions Els 30 minuts de lectura es combinen amb la 

matèria d’alternativa, que està dedicada a la millora 

de la competència comunicativa. 

 

 

 
  

 
 


