
El Portafolis  
de lectura  
és una de les actuacions  
que neixen del Pla nacional 
de lectura 2011-2014,  
que té com a objectiu  
incrementar l’èxit escolar 
dels alumnes.  
El Portafolis és una eina 
que permet a l’alumne  
reflexionar i documentar el 
seu procés d’aprenentatge.

Portafolis 
de lectura
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Educació primària
COMPETÈNCIA 1
Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la 
vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i 
escolars en diferents formats i suports.

COMPETÈNCIA 2
Aplicar estratègies de comprensió per obtenir 
informació, interpretar i valorar el contingut 
d’acord amb la tipologia i la complexitat del text 
i el propòsit de lectura.

COMPETÈNCIA 3
Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i 
el format de cada gènere textual i el component 
semàntic de les paraules i de les estructures 
morfosintàctiques més habituals.

COMPETÈNCIA 4
Aplicar estratègies de cerca i gestió de la infor-
mació per adquirir coneixement propi.

COMPETÈNCIA 11
Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors 
i autores significatius de la literatura catalana, 
castellana i universals.

Educació secundària
COMPETÈNCIA 1
Obtenir informació, interpretar i valorar el 
contingut de textos escrits de la vida quotidiana, 
dels mitjans de comunicació i acadèmics per 
comprendre’ls.

COMPETÈNCIA 2
Reconèixer el tipus de text, l’estructura i el seu 
format, i interpretar-ne els trets lèxics i morfo-
sintàctics per comprendre’l.

COMPETÈNCIA 3
Desenvolupar estratègies de cerca i gestió de la 
informació per adquirir coneixement.

COMPETÈNCIA 8
Produir textos orals de tipologia diversa amb 
adequació, coherència, cohesió i correcció 
lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i 
no verbals pertinents.

COMPETÈNCIA 10
Llegir obres i conèixer els autors i els períodes 
més significatius de la literatura catalana,  
castellana i universal.

COMPETÈNCIA 11
Expressar, oralment o per escrit, opinions 
raonades sobre obres literàries, tot identificant 
gèneres, i interpretant i valorant els recursos 
literaris dels textos.

Portafolis de lectura  
i competències bàsiques

Competències metodològiques
• Competència en el tractament de la informació i competència digital

• Competència d’aprendre a aprendre

Competències personals
• Competència d’autonomia i iniciativa personal

Competència comunicativa
• Competència comunicativa, lingüística i audiovisual

Temes
El portafolis i jo 
 Presentació del document, ús i compromís.
Llegeixo en veu alta
 Els alumnes reflexionen sobre com llegeixen en veu alta,  
 com es preparen la lectura i com se senten quan llegeixen 
 per als altres.
Què sé fer amb la lectura? 
 Els alumnes reflexionen sobre quines estratègies apliquen 
 a l’hora de comprendre un text abans de llegir, durant la lectura i després de llegir.
Els llibres i jo
 Els alumnes reflexionen sobre quines són les seves preferències lectores, quin ús fan  
 de la biblioteca escolar, pública i llibreries. També recullen l’inventari d’experiències lectores.
Els altres, la lectura i jo 
 Els alumnes reflexionen sobre si els agrada compartir les lectures amb els altres i si això permet  
 que els textos s’entenguin més.
Què sé fer amb la informació?
 Els alumes reflexionen sobre on poden trobar informació i com l’han de buscar.  
 També reflexionen sobre les estratègies personals per llegir textos per a l’estudi.
Jo i el portafolis
 Balanç de la utilitat de l’eina, l’assoliment d’objectius i propostes de continuïtat.

Com ho faig?
L’alumne reflexiona 
sobre com llegeix 

i quines estratègies 
fa servir.

Què puc millorar?
L’alumne identifica allò 

que vol millorar, 
ho pren com a propòsit 

de treball i estableix 
quines accions farà per 

aconseguir-ho.

Reviso què  
em vaig proposar

L’alumne identifica nous 
propòsits de millora  

que es poden projectar
cap al treball a fer  
en el curs vinent.

Guardo 
mostres

L’alumne selecciona 
evidències que mostrin 

millora o satisfacció.

Apartats

Continguts del  
Portafolis de lectura

Objectius
• Incorporar la perspectiva dels alumnes  
 en les activitats de lectura.
• Fer explícit el procés d’aprenentatge   
 dels alumnes.
• Tenir evidències contrastables  
 del progrés dels alumnes.
• Facilitar la millora de la competència   
 lectora a partir de l’autoreflexió    
 dels alumnes com a lectors.

Portafolis i  
competència lectora

Portafolis de lecturaLa lectura 
en un centre  
educatiu

Saber llegir
Llegir per aprendre

Llegir per gust




