
PLA DE FOMENT A LA LECTURA:  

Una de les finalitats primordials de l'educació ha de ser aconseguir ciutadans lectors. L'adquisició 

d'esta habilitat facilita a les persones el coneixement personal cívic i cultural necessari per a moure's 

en la societat amb autonomia conscient i llibertat plena. 

Des de la nostra escola creiem que la lectura és:  

- Un mitjà per a accedir al coneixement i la informació.  

- Un dels principals instruments d'aprenentatge autònom: és a dir, que els alumnes siguen 

capaços d'aprendre a aprendre. 

- Igualment la lectura passa a ser una font de plaer que afavorix la fantasia, la creativitat artística 

i que enriquix l'oci de l'individu. 

Per tot això considerem important crear hàbits lectors en els xiquets, tasca que hem de dur a terme 

conjuntament amb les famílies, ja que igual que en altres hàbits són bàsics els models que s'oferixen i 

les relacions afectives que els transmeten. 

Aquesta idea ha sigut sempre compartida pel professorat del centre que, des de fa temps, l'ha tingut 

en compte en la pràctica docent diària, tal com es comprova fent un repàs a les activitats fetes en 

cursos anteriors i que tenen relació directa amb el foment de l'hàbit de la lectura i també de l'escriptura. 

No obstant veiem la necessitat de concretar un Pla de Foment de la Lectura que siga capaç d'unificar 

estratègies, optimitzar recursos i sistematitzar accions per a obtindre resultats més satisfactoris entre 

l'alumnat del centre que augmenten els índexs lectors, afavorisquen la comprensió lectora i que 

impliquen l'aprenentatge de les competències que s'establixen en l'Art 6 del RD 126/2014 de 28 de 

Febrer: 

 La competència lingüística. 

 La competència digital. 

 La consciència i expressions culturals. 

 La competència a aprendre a aprendre. 



 Les competències socials i cíviques.  

 La competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia. 

 El sentit de la iniciativa i esperit emprenedor. 

La decisió d'elaborar el Pla de Foment de la Lectura del centre es realitza en el context normatiu 

vigent, l'Orde 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, per la 

qual es regulen els plans per al foment de la lectura en els centres de la Comunitat Valenciana. 

Les tres línies bàsiques d'actuació del nostre Pla seran:  

- Desenvolupament de la competència lectora. 

- Dinamització de la lectura. 

- Dinamització de la biblioteca escolar, com a eix que vertebra el treball que es fa des de les 

aules. 

No podem oblidar que no sols ens referim a la lectura de textos en format llibre, sinó que també es 

fomenta l'hàbit lector per mitjà dels còmics, les revistes, els diaris... i, sobretot, en l'època actual no 

hem d'oblidar mai que es fa molta lectura amb l'ús de suports digitals i amb les possibilitats que oferix 

Internet. 


