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 PROGRAMA BIBLIOTECA ESCOLAR “PUNTEDU” 
Formació “Puntedu” 3r any: EL PLA DE LECTURA DE CENTRE (PLEC) 

Dolors Bundó i Mas 
 
Plans de lectura  
 
- Extremadura: Plan de fomento de la lectura     

www.lecturaextremadura.com 
 

- Castilla-León: Plan de lectura     
www.bcl.jcyl.es/Planlectura/PlandeLecturaCastillayLeon.org

 
- Castilla-La Mancha: Plan de lectura     

 www.educa.jccm.es
 

- Cantabria: Plan Lector 
www.ciefp-laredo.org/documentos/PLAN9620LECTOR9620DEF.PDF

 
- Andalucia: Plan de lectura y bibliotecas  (PLAN LyB) 

www.juntadeandalucia.es/educacion/planlyb
 

- Asturias: Plan de lectura, escritura e investigación (PLEI) 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/abareque/upload/web/parraf

os/00046/docs/PLEIdeCentro.pdf
 

- Navarra: El Plan de Lectura en los centros de Educación Infantil y 
Primaria 
http://www.pnte.cfnavarra.es/bibliotecasescolares/blitz.html  

 
- Galicia: Hora de ler  

 http://bega-horadeler.blogspot.com  
 

- Múrcia:  (només hi ha enllaços i articles sobre la lectura) 
www.educarm.com   

 
- Aragó: Saber leer     

http://alectura.educa.aragon.es  
 
- Gobierno de España (Ministerio de Educación): Leer te da más 

www.planlectura.es/recursos  
 
- Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació): Pla de Foment de la Lectura 
http://www20.gencat/portal/site/culturaDepartament
 

- Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Proyecto de lectura para centros 
escolares (PLEC)  
www.plec.es  
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Hi ha Plans de Lectura que són més institucionals, amb aplicació i 
seguiment des de les conselleries d’educació dels governs autònoms, com 
és el cas d’Astúries i Andalusia.  
D’altres més aviat són propostes organitzades i sistemàtiques, també 
plantejades des de les conselleries d’educació, amb l’objectiu de fomentar la 
lectura i millorar la competència lectora de la població, com és el cas 
d’Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha i Cantàbria. 
I d’altres plantegen una proposta de foment de la lectura a partir de l’edició 
de materials, en suport imprès o en línia, i altres recursos per ús dels 
centres educatius i/o biblioteques públiques, com són els de Navarra, 
Galícia, Aragó, el del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte i el 
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 
Catalunya. 


