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INTRODUCCIÓ LEGAL 
 

Atenent a l’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regulen els 

plans per al foment de la lectura en els centres docents de la Comunitat Valenciana: 

El Pla de foment de la lectura és un document que arreplegarà totes les intervencions del centre 

destinades al foment de la lectura i la comprensió lectora, la qual cosa implica un suport explícit 

a l’adquisició de les competències bàsiques, especialment: 

a) la comunicació lingüística. 

b) el tractament de la informació i la competència digital. 

c) la competència cultural i artística. 

d) la competència per a aprendre a aprendre. 

 

OBJECTIUS GENERALS 
 
 

1. Fomentar en l’alumnat l’interés per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector. 

2. Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbits i mòduls del 

currículum. 

3. Fomentar en l’alumnat la lectura com a activitat d’oci i de gaudi. 

4. Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membres de la comunitat 

educativa de l’entorn en les activitats derivades dels plans de foment de la lectura. 

5. Estimular l’ús de fonts documentals complementaris al llibre de text, tant en suport digital 

com audiovisual. 

6. Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica mitjançant el tractament de la 

informació. 

7. Potenciar l’ús i la dinamització de les biblioteques dels centres docents i adequar-les als 

objectius i actuacions arreplegats en el pla. 

8. Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans de suport a la lectura. 

9. Contribuir al desenvolupament de la competència lingüística en l’alumnat. 
 

CONTINGUTS DEL PLA 
 

1. Justificació. 

2. Anàlisi de necessitats en l’àmbit de la lectura. 

3. Objectius específics que es pretenen aconseguir amb el desenvolupament d’aquest pla. 

4. Planificació i temporització durant el curs escolar d’activitats que s’han de realitzar amb la 
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finalitat d’assolir els objectius del pla. 

5. Recursos materials, humans i organitzatius per a la consecució d’aquest pla. 

6. Avaluació de resultats. 

 
1. JUSTIFICACIÓ DEL PLA 

 
Tot atenent a les manifestacions fetes per les diferents juntes de professorat dels grups que 

componen el centre, segons les quals, «l’alumnat, en general, llig malament, amb greus 

mancances de comprensió lectora o de coneixement de vocabulari bàsic, escriu pitjor que parla, 

redacta sense tenir en compte la coherència ni elements de cohesió, utilitza moltes paraules 

crossa, etc»... ens plantegem des del centre si les actuacions que es duen a terme en el mateix 

són adequades i si podríem fer alguna cosa més per a millorar aquesta situació. 

 

Tot partint de la realitat del centre ens proposem: 

- Intervenir en el desenvolupament del procés lector de tal manera que adquirisquen 

una competència lectora acceptable. 

- Intentar, motivar l’alumnat, amb activitats d’animació a la lectura, a llegir de manera 

plaent i autònoma. 

- Implicar a les famílies en aquesta tasca de motivació lectora. 

 

Es vol dur a terme la posada en pràctica d’un pla lector de centre que, tot partint de l’animació 

lectora, siga capaç de facilitar a l’alumnat un conjunt d'estratègies que els permeta utilitzar la 

lectura amb diferents funcions i àmbits, tant acadèmics com socials. En definitiva, que els resolga 

l’accés a la cultura i al coneixement. 

Necessitem, aleshores un punt de partida, una tasca a fer i uns objectius a aconseguir. 
 

 
Qui som? 

 
L’IES La Vall de Segó és un centre de titularitat pública on s’imparteixen cursos d'ESO, FPB i  

Batxillerat. Pel que fa a l’ESO, compta amb els programes PPEV experimental (Programa 

Plurilingüe d’Educació en Valencià) des de 2014 i PEV, amb l’adscripció de cinc escoles de les 

Valls i una d’Estivella (El Braçal). 

El centre participa en el Programa Plurilingüe experimental, en el qual s’empra una llengua 

estrangera com a llengua vehicular per impartir un àrea no lingüística, com és el cas de les 

Tecnologies, la Música, la Física i Química, i la Geografia i Història. 

Concretament, a l’IES s’imparteixen els següents estudis: 
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- ESO: amb un total de 21 grups + 3r PMAR + PR4, i 455 alumnes (des de direcció, 

orientació i claustre de professorat valorem molt positivament els dos grups del 

Programa de Millora de l’Aprenentatge i del Rendiment, així com el Programa de Reforç 

de 4t perquè afavoreixen un nombre d’alumnat que amb una via d’escolarització 

ordinària no graduaria). 

- BATXILLERAT CIÈNCIES I HUMANÍSTIC: amb un total de 4 grups (2 en cada nivell) i 102 

alumnes en total. 

- FPB: amb la denominació de “Informàtica i Comunicació”, 1r i 2n nivell i 18 alumnes, des 

del curs 2008/09 i que, des de direcció, orientació i el claustre de professorat valorem 

molt positivament perquè afavoreix a una sèrie d’alumnat que amb una via ordinària 

d’escolarització no graduaria. 

 
De què disposem? 

 
Principalment, d’un col·lectiu humà sensibilitzat pel treball en equip com estratègia prioritària 

per a enfrontar-se a la tasca docent, i millorar-la amb la realització d’activitats de formació com 

a mitja d’innovació eductiva, i participatiu com a principi d’organització. 

Donant suport a aquest col·lectiu, hi ha una infraestructura on la peça clau d’aquest programa 

és la BIBLIOTECA. 

A més a més d’un saló d’actes, que compta amb mitjans audiovisuals. L’IES compta amb una  

dotació de canó, pantalla i connexió a Internet en totes les aules del centre, a les d’ESO i de 

batxillerat, en els laboratoris de Física, de Química i Biologia i Geologia, en el taller de Tecnologia, 

Música i Educació Plàstica i Visual; a les aules especials per als grups de PMAR, PR4, FPB. 

 

Enquesta sobre hàbits lectors de l’alumnat, famílies i professorat 
 

Per a poder desenrotllar un projecte sobre foment de la lectura s’ha de partir del coneixement 

dels hàbits o costums de l’alumnat del centre com a lectors/es. Alumnat, en definitiva, receptor 

del disseny del treball. La forma més àgil i objectiva de recollida d’informació és a través d’una 

enquesta. 

Per tal de conèixer els hàbits lectors de les famílies i del professorat també es passarà una 

enquesta. En el cas dels pares aprofitant el lliurament de les notes i en el del professorat, un 

claustre o a través de la COCOPE. 

 
 

2. ANÀLISI DE NECESSITATS EN L’ÀMBIT DE LA LECTURA 

PRÀCTIQUES LECTORES: 
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Entenem que : 

o La lectura és una font d’informació, d’aprenentatge i de plaer. Per tant, llegim de manera 

diferent segons quin siga el nostre objectiu. 

o Llegir no és únicament saber descodificar un text, sinó saber entendre’l. Si no els 

comprenem, els textos acaben per resultar-nos avorrits i la lectura deixa de ser una activitat 

satisfactòria. Per això, el treball sobre la comprensió lectora és bàsic i ineludible en 

qualsevol projecte o pla de foment lector que es vulga fer amb garanties d’èxit. 

o Si la lectura és una font d’informació i d’aprenentatge, això significa que no és una activitat 

exclusivament de caràcter literari i, per consegüent, en un pla de foment de la lectura s’han 

de programar també activitats de lectura relacionades amb les temàtiques de les àrees no 

lingüístiques. 

o Tampoc no s’ha d’associar la lectura als textos que es transmeten en format llibre, ja que 

també es fomenta l’hàbit lector mitjançant els còmics, les revistes –d’informació general o 

específica, de temàtica musical, esportiva, etc.-, els periòdics... i, sobretot, en l’època actual 

no hem d’oblidar mai que es fa molta lectura amb l’ús de suports digitals i amb Internet, 

sobretot per part del jovent. 

 

Les pràctiques lectores al centre: 
 

La pràctica lectora més generalitzada en tots els nivells i matèries es realitza sobre els continguts 

curriculars del llibre de text i dels materials complementaris (articles de premsa escrita i virtual, 

textos extrets de la bibliografia de la matèria, enunciats de les tasques pràctiques...) i té com a 

finalitat la comprensió i l’assoliment dels continguts. 

És habitual en la pràctica pedagògica de les matèries humanístiques recomanar i/o demanar la 

lectura d’obres originals i/o adaptades que exemplifiquen o aprofundeixen els continguts. En les 

literatures Castellana, Valenciana i Universal i Filosofia del batxillerat, la lectura és exigida des 

del currículum oficial. En les instrumentals: llengua Castellana i Valencià, la lectura de peces 

literàries és exigida des de les programacions de departament i cada alumne ha d’acreditar la 

lectura de 3 obres en valencià i 3 en castellà per curs en secundària i primer de batxillerat. En el 

batxillerat les lectures exigides són la matèria base del treball acadèmic i la lectura té la finalitat 

de treballar per assolir les competències comunicatives, artístiques i lingüístiques. 

En les matèries cientificotècniques les lectures són suggerides pels departaments didàctics però 

escadusserament es proposa la lectura d’obres completes. La finalitat és la comprensió lectora 

com a base de l’aprenentatge dels continguts. 

L’objectiu de les pràctiques lectores que es duen a termini al centre persegueixen desenvolupar 

la competència lingüística, el tractament de la informació i la competència digital, la 
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competència cultural i artística, la competència per a aprendre a aprendre. Per tant la pràctica 

lectora majoritària bàsicament s’encamina a l’aprenentatge dels continguts. S’observa que els 

objectius s’assolirien millor si hom planificara el foment de la lectura i l’escriptura de manera  

coordinada. 

 
 

Pràctiques escriptores: 

 
D’àmbit acadèmic: 

 
La pràctica escriptora més generalitzada en tots els nivells i matèries és la derivada de la 

dinàmica pedagògica. Això és: l’alumnat s’expressa per escrit en exàmens, exercicis i treballs 

complementaris. 

En determinades ocasions l’escriptura pren un caràcter creatiu i lúdic en les pràctiques 

d’expressió literària de les classes de llengua i literatura. 

Sovint es treballa com a tècnica d’estudi la microhabilitat “resum-esquema” “mapa conceptual” 

que permet sintetitzar la informació essencial dels continguts. 

És freqüent, en els cursos superior de l’ESO i del Batxillerat, l’aprofitament de les explicacions 

per practicar la microhabilitat de prendre apunts. 

 
D’àmbit lúdic: 

 
Al llarg del curs, alguns alumnes, s’acaren a la redacció i confecció de la revista del centre. 

 

És freqüent la convocatòria de concursos de creació literària amb caràcter intern (setmana 

cultural) o extern (Sambori...). 

L’expressió escrita també s’hauria de fomentar de manera coordinada a la lectura com un  

mètode d’organització del coneixement des de totes les matèries i com un mètode d’expressió 

de la creativitat de productes nous a partir de les lectures realitzades. 

 
 

Èxits i dificultats aconseguits en les pràctiques. 

 
S’ha d’observar que la lectura no es treballa sistemàticament ni en la seua dimensió lúdica, ni 

amb la finalitat de generar hàbits lectors. Hom confia que amb les lectures realitzades l’alumne 

assumesca les destreses necessàries de comprensió lectora que li permeten construir-se el 

coneixement, superar els exàmens i realitzar els treballs. És evident que els resultats d’aquesta 

pràctica són clarament millorables. 
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ÈXITS DIFICULTATS 

Increment del vocabulari fonamental i culte. 

Augment de la capacitat de comprensió del 

tema. 

Progrés en la identificació de l’organització 

textual. 

Extracció d’idees, correlacions, valors. 

Vocabulari de partida escàs. 

Dificultats en l’entonació i pausa de períodes 

sintàctics llargs. 

Problemes a l’hora de formalitzar un resum 

coherent. 

Incoherències en l’ús de la persona gramatical. 

Dificultat per a expressar el tema de forma clara. 

Problemes ortogràfics   greus   per   part   de 

l’alumnat. 

 

Metodologies en l’ensenyament de la lectura : 
 

La metodologia més habitual apareix explicada més amunt i per millorar-la hem d’entendre que 

hem de ser mediadors i fer de pont entre els llibres i els alumnes i orientar-los en les lectures. 

Guanyar el favor de la lectura s’ha de fer d’una manera coordinada, coherent i conjunta: és a dir, 

amb un pla de foment de la lectura. 

El professorat hauria d’incorporar a la metodologia d’aula les pràctiques de lectura en veu alta i 

controlar el nivell de comprensió lectora de l’aula. 

Les lectures haurien d’anar acompanyades de pràctiques d’aproximació i presentació del text 

proposat, de pràctiques a realitzar durant la lectura (anticipar informació, relacionar-la, 

vocabulari, resum de parts, esquemes, bitàcoles....) i de pràctiques de reelaboració dels 

continguts de la lectura (elaboració de textos nous a partir del llegit: exposició oral, murals, 

còmics, presentacions digitals, àudio, vídeo...). Potser així, consolidaríem hàbits lectors 

necessaris per a la formació integral de les persones. 

 

Recursos materials i humans (biblioteca i recursos) 
 

El centre disposa d’una biblioteca que posa a disposició de l’alumnat els llibres de consulta i les 

obres literàries. Per les circumstàncies actuals aquest espai s’ha convertit en una aula de 1r 

d’ESO, cosa que impossibilita el seu ús com espai comú de lectura i estudi. Seria interessant i 

convenient habilitar un altre espai més reduït, com el de les sales d’atenció a les visites en una 

minibiblioteca on l’alumnat i el professorat tinga a disposició un lloc on poder llegir. També 

seria convenient tindre a l’abast un carro amb les novetats editorials, clàssics, diversitat de 

gèneres i de matèries per tal de convidar a la lectura en les guàrdies per cobrir absències de 

professorat i els esbarjos. 
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La biblioteca municipal està situada a una distància que permet la visita freqüent. Als 

departaments també hi ha espai suficient per exposar els llibres de totes les assignatures. 

No obstant això hom podria crear les diverses biblioteques d’aula amb aportacions d’obres 

particulars. 

El centre disposa d’aules d’informàtica i d’ordinadors i canons a totes les aules ordinàries que es 

podrien fer servir en el pla per fomentar la lectura en diversos suports, la recerca d’informació i 

l’aprofundiment en les TIC. 

Sens dubte podríem aprofitar aquest recursos que tenim a l’abast: la revista escolar del centre, 

les institucions i les entitats públiques i privades (AMPA, editorials, llibreries, mitjans de 

comunicació). 

 
Formació del professorat; oferta formativa; participació en activitats comunes, per cicles o 

individuals 

El professorat hauria d’interessar-se pels diversos cursos i jornades de foment de la lectura i de 

l’escriptura que des dels CEFIREs es proposen anualment. 

Familiaritzar-se amb els diversos fòrums i plataformes telemàtiques que donen notícia de 

novetats bibliogràfiques i que permeten la col·laboració i intercanvi d’experiències entre els 

participants. 

 
3. OBJECTIUS ESPECÍFICS QUE ES PRETENEN ACONSEGUIR AMB EL DESENVOLUPAMENT 

D’AQUEST PLA 

 Impulsar la lectura com a via fonamental d’accés al coneixement per part de l’alumnat. 

 Assolir una millora dels índexs d’alumnat lector, de l’hàbit de lectura i la seua intensitat en 

qualsevol tipus de suport. 

 Implementar mesures que faciliten l’accés a la lectura . 

 Assolir una millora de l'hàbit i la competència lectora. 

 Conscienciar l’alumnat i les famílies de la importància de la lectura com a eina de progrés i 

de cohesió social. 

 Aconseguir que la lectura esdevinga un plaer. 

 
4. PLANIFICACIÓ I TEMPORALITZACIÓ DURANT EL CURS ESCOLAR D’ACTIVITATS QUE S’HAN 

DE REALITZAR AMB LA FINALITAT D’ASSOLIR ELS OBJECTIUS DEL PLA 

 

ANALISI PRÈVIA DE LA SITUACIÓ INICIAL: 
 

ACTUACIONS I ACTIVITATS QUE FEM DES DELS DIFERENTS DEPARTAMENTS EN RELACIÓ AMB 
EL FOMENT DE LA LECTURA. 
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FEM HABITUALMENT: 

 
AMB EL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT: 

 

1. Estem atents a l’oferta de materials formatius i novetats editorials que es debaten en 
reunió de departament i es tenen en compte per treballar les lectures a l’aula. 

2. Elaborem un llistat de llibres de lectura obligada per nivells. També de lectures 
voluntàries puntuables i d’altres recomanades per al temps d’oci i de vacances. 

3. Organitzem habitualment activitats d’animació lectora al centre: Contacontes; 
projecció de pel·lícules o audiovisuals relacionats amb les lectures; assistim a 
representacions teatrals de les lectures... 

4. Alguns professors assisteixen a les jornades d’animació lectora que es realitzen als 
centres de formació del professorat. 

 
AMB L’ALUMNAT: 

 

1. Els oferim obres de lectura obligatòria i de lectura voluntària per avaluació i 
per nivells. 

2. Participem en activitats relacionades amb la lectura d’obres o de fragments d’obres 

del món clàssic, de la literatura universal o de la literatura juvenil: acompanyament 

musical d’un conte, col·laboració en recitals de poesia, reinterpretació teatral 

d’alguna obra llegida, aprofitament de la lectura a través de les TIC, enregistrament 

digital d’algun aspecte derivat de la lectura d’obres proposades... 

3. Llegim col·lectivament de textos en relació a efemèrides. 
 

AMB LES FAMÍLIES: 

 

1. Ressaltem la importància de la lectura a les reunions de tutoria amb les famílies. 
2. Recomanem que facen ús de la Biblioteca del Centre i de la Biblioteca Municipal 

per tal d’optimitzar recursos en la lectura. 

3. Impliquem l’AMPA a participar en tallers o activitats formatives. 
 

AMB EL CENTRE: 
 

1. Incloem activitats d’animació i de comprensió lectora a les programacions. 
 

AMB LES INSTAL·LACIONS (Biblioteca, saló d’actes, aula d’informàtica...) 

 

1. Aprofitem les instal·lacions que són adequades per portarendavant moltes de les 
activitats del Pla Lector (biblioteca, saló d’actes...). 

2. Amb el protocol COVID-19 aprofitem també les instal·lacions a l’aire lliure (pati, 
porxos, jardins) per fer animacions lectores i les sessions del Club de lectura. 

3. Aprofitem   els   minsos   recursos   per   portar endavant activitats 
relacionades amb les TIC. 

 
AMB L’ENTORN: 

 
1. Participem en l’oferta cultural i educativa que programa l’Ajuntament i les associacions 

culturals. 
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FAREM (PROPOSTES DE MILLORA): 

AMB EL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT: 

 
1. Establir un llistat de les obres que per la seua qualitat literària, interès educatiu, 

simbolisme cultural haurien d’ajudar a completar el currículum de l’alumnat que  
estudia al centre. 

2. Realitzar una revisió anual de l’aprofitament de les lectures així com de la implicació del 
departament en el Pla Lector de Centre. 

3. Hauríem d’organitzar, en el marc del programa de formació en centres, jornades 
d’animació lectora; de didàctica de la lectura i l’escriptura en què participara el claustre 
per tal de millorar la formació del professorat en aspectes tècnics del foment de la 
lectura. 

4. Hauríem de coordinar-nos interdepartamentalment en la confecció d’activitats: lectures 
transversals, concursos, celebracions d’efemèrides. 

 

AMB L’ALUMNAT: 
 

1. Involucrar l’alumnat en la confecció de propostes de lectura. Valoració individual de 
l’interès, l’aprenentatge, la dificultat/facilitat de lèxic i comprensió, que els ha produït la 
seua lectura i també la recomanació que en fan. Els llibres que no han aconseguit arribar 
al lector són reemplaçats cada any per altres de nous. Hi ha, per tant, una renovació 
anual de les llistes, i, sempre, des de l’òptica del lector, des dels pressupòsits de les 
teories de la recepció literària. 

2. Animar l’alumnat a participar en totes les activitats programades al voltant de la lectura, 
així com en el procés creador de textos literaris. 

 
AMB LES FAMÍLIES: 

 

1. Involucrar les famílies en els plans de lectura. 
2. Planejar campanyes publicitàries de les lectures amb la participació activa de les 

famílies. 
 

AMB EL CENTRE: 
 

1. Organitzar actes al voltant de la lectura que impliquen tot el centre: una fira del llibre 
on els alumnes intercanvien llibres o còmics, tertúlies literàries, concursos d’eslògans 
sobre el profit de la lectura... 

2. Celebrar el Dia Internacional del Llibre (23 d’abril) i el Dia Internacional del Llibre 
Infantil i Juvenil (2 d’abril). 

3. Programar lectures col·lectives o recitals de poesia a la Setmana Cultural, Dia de la 
Dona o Dia de la Pau. 

4. Convidar autors relacionats amb les lectures proposades. 
 

AMB LES INSTAL·LACIONS (Biblioteca, saló d’actes, aula d’informàtica...) 
 

1. Reivindicar la creació de l’aula de biblioteca i del saló d’actes on poder fer recitals, 
obres de teatre, conferències i visites d’autors que incentiven l’interés per les obres 
de literatura. 

2. Aconseguir més ordinadors, tauletes o suports electrònics per accedir a materials 
digitals. 
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AMB L’ENTORN: 

 

1. Organitzar visites guiades a la Biblioteca Municipal així com també a les biblioteques 
més significatives del País. 

2. Organitzar visites anuals a la Fira del Llibre de València i a la Biblioteca Valenciana per 

tal de participar a les diferents activitats programades 

3. Comunicar les llistes de lectures al final del curs anterior a la Biblioteca Municipal 
perquè les incorpore al servei de préstec. 

4. Aprofitar els mitjans d’informació per difondre els treball realitzats al voltant de les 
lectures. 

5. Coordinar amb els centres educatius i els recursos municipals la vinguda de 
companyies que representen obres de lecturaescolar. 

6. Acollir-se a les ofertes culturals que fan les diverses institucions(locals, autonòmiques 
i estatals) al voltant dels llibres i la lectura. 
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Vistes i analitzades les actuacions i activitats que es fan en relació amb el foment de la lectura 
es plantegen una planificació i temporització durant el curs escolar d’activitats que s’han de 
realitzar amb la finalitat d’assolir els objectius del pla. 

a. Amb l’alumnat 

 

PLANIFICACIÓ ANUAL D’ACTIVITATS 
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(*) es confecciona una cistella o caixa amb llibres per usar-la a les guàrdies, amb l’alumnat de 
l’Aula de convivència o a les tutories. Els llibres seran adients per a l’ocasió (poesia, contes, relats 
breus, còmics...) i en diferents llengües (anglès, castellà, francès, valencià...). Es pot establir, 
mensualment, una llista dels llibres més llegits o millor valorats. També es podria obrir una fitxa 
per a cada alumne amb la relació de llibres que llegeix. Sempre tractant de fomentar la lectura 
pel plaer de llegir. 

 
 

b) Amb les famílies 

 
   Jornades de portes obertes: acostament al món del llibre i la lectura 

     A les reunions de tutories se’ls ofereix informació sobre el Pla lector i sobre l’ús de la 

Biblioteca Municipal. 

   Xerrades sobre l’hàbit lector per a mares i pares impartides per especialistes o professorat 

   Fer-los arribar lectures recomanades a través d’un butlletí específic sobre lectura, a través 

de la revista del Centre o del Blog de l’Institut (o d’un Blog dedicat a la lectura i obert a la 

participació dels pares). 

   Participació en el llibre viatger (llibre de lectura de l’institut a casa) 

   Participació en l’intercanvi de llibres i fireta a principi de curs, el Dia del llibre, etc. 

 

 
ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL 1r ESO (DEPARTAMENT DE VALENCIÀ, CASTELLÀ I CIÈNCIES SOCIALS) 

Es llegiran obligatòriament dos llibres per avaluació en cadascuna de les llengües implicades a l’àmbit. 

Primera Avaluació: teatre 

● Joan el Cendrós, de Carles Alberola i Roberto Garcia, Micalet Teatre, ISBN 978-84-76604106 
● El enfermo imaginario, de Molière 

 
Segona Avaluació: narrativa 
● Històries de por, Àngela Sommer-Bodenburg. Ed. Bromera, ISBN 978-84-76602478 
● Mitos griegos. Colección Cucaña. Vicens Vives. ISBN 978-84-316-9065-6 

 
Tercera Avaluació: narrativa i poesia 
● Lluny de Roma, Pasqual Alapont, Ed. Bromera ISBN 9788413581682 
● Llanterna màgica. Antologia poètica, Col·lecció Cucanya, Vicens Vives, ISBN 9788468211756 
● Glorieta i altres poemes per a infants, Jaume Bru i Vidal, Edicions 96, ISBN 978-84-92388790 
● La rosa de los vientos, antología poètica, Col. Cucaña, Vicens Vives, ISBN 978-84-31655075 
● D.Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes (Adaptación de Agustín Sánchez). Colección Cucaña, Vicens 
Vives, ISBN 978-84-316-7637-7 

 
A més de les obres de lectura obligatòria, la lectura es considera essencial en el desenvolupament de l’Àmbit, 
per la qual cosa constitueix un corpus obert que s’anirà completant en funció de les qualitats i necessitats de 
cadascun dels grups d’alumnat. 

Activitats d’aula: lectures curriculars per al curs 2020-2021 
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DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
1º E.S.O. 
• Según programación del Ámbito 

 
 

2º E.S.O. 

• La hija de la noche, Laura Gallego. Edebé (Periscopio) ISBN: 978-84-236-7532-6. 

• El perro de los Baskerville, Arthur Conan Doyle. Adaptación de J. Lorman, Teide Colección Dual. ISBN- 978- 

84-307-6958-2 

• Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Enrique Jardiel Poncela. Aula de literatura, Vicens Vives 

ISBN:978-84-316-8189-0 

 

3º E.S.O. 

• Caperucita en Manhattan. Carmen Martín Gaite. Ed Siruela. Colección escolar de literatura ISBN 978- 

84-7844-406-9 

• Lazarillo de Tormes, (adaptación de Vicente Muñoz Puelles). El Árbol de los Clásicos. Oxford. 

ISBN: 9788467395778 

• Hamlet, W.Shakespeare (adaptación de Vicente Muñoz Puelles). El Árbol de los Clásicos. Oxford. ISBN: 978- 

84-67395822 

 

4º E.S.O. 

• Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Robert Louis Stevenson, Alianza editorial. • Grandes Esperanzas, Charles 

Dickens, adaptación de J. M. Pérez Zúñiga, Cucaña Juvenil, Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-0245-7 

• Los cachorros, Mario Vargas Llosa, Cátedra 

• Las bicicletas son para el verano,Fernando Fernán Gómez.Vicens Vives. ISBN: 978-84-316-3739-2 

 
 

1º BACHILLER: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

• La Celestina, Fernando de Rojas. Adaptación de Eduardo Alonso. Clásicos Adaptados. Vicens Vives 

ISBN: 978-84-316-1511-6 

• El Quijote, Miguel de Cervantes. Clásicos Adaptados. Vicens Vives. ISBN: 978-84-316-73963 

• La vida es sueño, Calderón de la Barca. Clásicos Hispánicos. Vicens Vives ISBN:978-84-316-4243-3 

 
 

1º BACHILLER: LITERATURA UNIVERSAL 

• Lecturas, Literatura Universal, Primero de Bachillerato. Micomicona Ediciones ISBN: 978-84-942541-9-2 
 
 

2º BACHILLER 
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• Entre visillos, Carmen Martín Gaite 

• Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo 

• Antología, Federico García Lorca 

 

DEPARTAMENT DE VALENCIÀ. LLENGUA I LITERATURA. 

1r ESO 
• Segons la programació de l’Àmbit. 

 
 

2n ESO 

Marina, de Gemma Pasqual, editorial Perifèric. 

El triangle rosa, de Silvestre Vilaplana, Bromera. 

El diari d’Anna Frank, Frances Goodrich i Albert Hackett, Bromera (teatre). 
 
 

3r ESO 

@Rita_Trobador d’Esclafit teatre, Editorial Bromera. 
 

El meu nom no és Irina de Xavier Aliaga, Ed.Andana  

L’amic retrobat, Fred Uhlman, Ed. 62 
 

4t ESO 

(Tot) el que encara no saps sobre les marques, Pilar Alfonso Escuder, Ed. Onada 

Violeta i el llop, Mónica Richart, Ed. Bromera  

La senyora Florentina i el seu amor Homer, Mercè Rodoreda, Arola editors 
 

1r Batxillerat 

Les cendres del cavaller, de Silvestre Vilaplana, Ed. Bromera ISBN 9788476600788 
 

Gràcies per la propina, de Ferran Torrent, Bromera ISBN: 978-84-76602256 
 

La melodia del desig, de Ferran Garcia Oliver, Bromera ISBN 978-84-9026-193-4 

 
2n Batxillerat 

 

RODOREDA, M. La plaça del Diamant 
 

FUSTER, J. Diccionari per a ociosos 
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Vicent ANDRÉS ESTELLÉS. Llibre de meravelles 
 

SIRERA, R. El verí del teatre. 
 

 
Departament de Francés 

 

 
Durant el curs 2020/2021 treballarem la lectura als grups d’ESO i Batxillerat de la matèria de Francés. 
Considerem que la lectura pot enriquir molt l’aprenentatge d’una llengua ja que es treballen la Comprensió 
Escrita, la Comprensió Oral, l’Expressió Escrita i l’Expressió Oral. 

 

A 4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat es treballarà a l’aula 1h a la setmana. Al llarg del curs llegirem diferents llibres 
i/o fragments. La idea és motivar l’alumnat a llegir en francés. Pel que fa als grups de 1r, 2n i 3r d’ESO treballarem 
fragments de llibres, ja que amb aquestos grups tenim menys hores setmanals. 

 

D’altra banda, plantegem la possibilitat de crear un club lector dirigit als grups de 1r, 2n, i 3r d’ESO, ja que, com 
hem assenyalat abans, amb aquestos grups tenim menys hores de classe a la setmana. La idea es treballar 
diferents lectures de manera voluntària durant el curs. 

 

Entre les lectures que hem triat es troben les següents, tot i que podrien variar els textos a treballar segons els 
exemplars disponibles al departament, així com els que hem sol·licitat al centre enguany: 

 

-Eńigmes à tous les étages, Tome 1 - Paul Marti 

 
-Eńigmes a tous les étages (Tome 2) - Paul Martin 

 
-35 kilos d’espoir - Anna Gavalda 

 
-Le Petit Prince - Antoine de Saint-Exupéry 

 
-Harry Potter à l’école des sorciers - J.K.Rowling 

 
-Le grand livre de la France: 12 cartes thématiques pour voir la France autrement - Estelle Vidard 

-La grammaire est une chanson douce - Erik Orsenna 
 

-Le trésor - Adriana Ramir ́ez 
 

-Astérix le Gaulois - René Goscinny, Albert Uderzo 
 

-Dans le jardin des mots - Jacqueline de Romilly 
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5. RECURSOS MATERIALS, HUMANS I ORGANITZATIUS PER A LA CONSECUCIÓ 

D’AQUEST PLA. 

 

  Disposar d’un Pla dinamitzador de la biblioteca. 

  Disposar de diccionaris a cada aula. 

   Disposar de cistelles de lectura per a les guàrdies. 

   Implicació de tot el claustre de professorat, alumnat i famílies. 

   Col·laboració de l’AMPA: suport logístic i econòmic en l’intercanvi i compra de llibres de lectura 

del centre. 

 

6. AVALUACIÓ DE RESULTATS 

 
   Avaluació comprensió lectora, partint de la prova diagnòstica de principi de curs es tornarà 

a avaluar a final per veure els avanços. 

    Avaluació hàbits lectors, es passarà una enquesta sobre hàbits lectors a principi i final de 

curs per a avaluar si ha hagut o no augment de lectures en l’alumnat. 

  Avaluació del Pla Lector del centre, es revisaran les activitats proposades: possibles millores. 

Es reflexionarà sobre les activitats que no s’han dut a terme o no han donat el resultat 

esperat. 
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ANNEX I 
 
 

ENQUESTA HÀBITS LECTORS ALUMNAT 



Pla per al foment de la lectura IES LA VALL DE SEGÓ 
 

18  

 

  
Carretera Quartell, s/n 46511 Benifairó de les Valls   telèfon: 962617715 e-mail: 46020273@gva.es 

 
ENQUESTA SOBRE HÀBITS LECTORS 2020-2021 

 
Amb la finalitat de conèixer els vostres costums i opinions al respecte, realitzem aquesta 
enquesta. Les respostes són confidencials i anònimes. Per favor, empleneu-la amb atenció. 
Moltes gràcies per la col·laboració. 

 
Indica quin nivell educatiu curses: 

1r ESO 2n ESO 3r ESO 3r PMAR 4t ESO 
1r BATX. 2n BATX. FPB 1 FPB 2 

 
1. Quan lliges, gaudeixes amb la lectura o la consideres una activitat no plaent? 

M’ho passe bé No em plau llegir 

2. Sense considerar els llibres de text, sols realitzar diàriament alguna lectura? 
 Sí No 

3. Quants llibres has llegit en els mesos de vacances de l’estiu? 
1 2 3 4 5 6 Més de 6 

4. El curs anterior vares llegir algun llibre per iniciativa pròpia o solament els que solen posar 
com a lectura obligatòria en algunes assignatures? 

 Pròpia iniciativa Lectura obligatòria 
5. Has llegit alguna vegada un llibre de poesia voluntàriament? 

 Sí No 
6. En quina assignatura el professorat solen suggerir o manar lectures? (Indica les assignatures) 

 

 

 

7. Quants llibres vas llegir durant l’últim curs escolar? 
1 2 3 4 5 6 Més de 6 

8. Qui t’orienta a l’hora de triar els llibres de lectura voluntaris? 
 Professors Pares o familiars Amics o companys de classe 
 Crítics Publicitat 

9. Sols llegir periòdics o revistes habitualment? 
 Si No 

10. Si lliges premsa habitualment, indica de quin tipus: 
 D’informació general 
 Especialitzada (marca per orde de preferència de l’1 al 5) 

 Deportiva 
 Científica 
 Literària 
 Del cor 
 Altres (indica la temàtica):    

PR4 

mailto:46020273@gva.es


Pla per al foment de la lectura IES LA VALL DE SEGÓ 
 

19  

11. Sols llegir habitualment còmics? 

 Sí No 
12. Quin lloc ocupa la lectura entre les activitats que realitzes en el teu temps lliure? 

 Entre les primeres Entre les últimes 
13. Si comparem les hores que dediques a la lectura amb les que veus la televisió, en quina 

proporció les situaries? 
Per una hora de lectura ------------------ > hores de televisió 

14. Creus que influeix l’hàbit de lectura en el teu rendiment acadèmic? 
 Sí 

15. Creus que l’escola o l’institut han despertat en tu l’interés per la lectura? 
 Sí 

16. Consideraries útil que l’institut programara una sèrie d’activitats amb l’objecte de despertar 
en tu l’interés per la lectura? 

 Sí 
Indica alguna activitat que cregues positiva: 

 

 

 
17. Acudeixes a la biblioteca municipal per a llegir o traure en préstec algun llibre de lectura? 

 Sí No 
18. Amb quina freqüència acudeixes a les biblioteques locals? 

 Diàriament Setmanalment Mensualment 
 Casi mai Mai 

19. Utilitzaries la biblioteca de l’institut si hi haguera? 
 Si No 

20. Quants llibres compreu en casa tu o els teus familiars amb destí la biblioteca personal o 
familiar, cada any? (Indica el nombre) 

 

21. Quants llibres de lectura (no de consulta) estimes que tens en la teua biblioteca familiar? 
(Indica el nombre): 

 

De quin tema, fonamentalment? 
 Narrativa (novel·la o conte) 
 Poesia 
 Teatre 
 Assaig 

No 

No 

No 
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BUIDAT ENQUESTA HÀBITS LECTORS ALUMNAT 
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IES "LA VALL DE SEGÓ" BUIDAT ENQUESTA HÀBITS DE 
LECTURA ALUMNAT 

MOSTRA DE L’ENQUESTA 

  
 

1. Quan lliges, disfrutes amb la lectura o la consideres una activitat no 
plaent? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

GAUDISC         

NO GAUDISC         

 

2. Sense considerar els llibres de text, sols realitzar diàriament alguna 
lectura? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 
3. Quants llibres has llegit en els mesos de vacances de l’estiu? 

CURS 
2020/202 
1 

 

 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Ning.         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

Més         

Alumnes matriculats 

Alumnes enquestats 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº %  

Nº 
% Nº % 
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4.  El curs anterior vas llegir algun llibre per pròpia iniciativa o solament els que 
solen posar com a lectura obligatòria? 

  
 

5. Has llegit alguna vegada un llibre de poesia voluntàriament? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SÍ         

NO         

 
6. En quina assignatura el professorat sol suggerir o manar lectures? 

(Indica les assignatures) 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Valencià         

Castellà         

Ciències Socials         

Anglés         

Ética         

Matemàtiques         

Llatí         

Atenció Educativa         

Francés         

Biologia         

Música         

Ciències Naturals         

Filosofia         

P.Terapèutica         

Història         

Tecnologia         

Ed. Plàstica         

Ed. Física         

Física i Química         

Altres...         

Pròpia Iniciativa 

Lectura Obligatòria 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
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7. Quants llibres vas llegir durant l’últim curs escolar? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cap         

1         

2         

3         

4         

5         

6         

Más         

 
8. Per qui et sents orientat/da a l’hora de triar els llibres de lectura voluntaris? 

 

 
9. Sols llegir periòdics o revistes habitualment? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 
10. Si lliges premsa habitualment, indica de quin tipus: 

  

D’informació general 

Esportiva 

Científica 

De literatura 

Del cor 

Altres 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
        

        

        

        

        

        

 

Professorat 

Pares/mares 

Amics/amigues 

Crítica 

Per la publicitat 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
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11. Sols llegir habitualment còmics? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 
12. Quin lloc ocupa la lectura entre les activitats que realitzes en el teu temps 

lliure? 

  
 

13. Si comparem les hores que dediques a la lectura amb les que veus la 
televisió, en quina proporció les situaries? 

 

 
14. Creus que influeix l’hàbit de lectura en el teu rendiment acadèmic? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 

 
15. Creus que l’escola o l’institut han despertat en tu l’interès per la lectura? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

Entre les primeres 

Entre les últimes 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
        

        

 

Hora de lectura 

Hores de televisió 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
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16. Consideraries útil que l’institut programara una sèrie d’activitats amb l’objecte 
de despertar en tu l’interès per la lectura? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 
Recomanacions 
dels alumnes a 
partir 
d’enquestes 
anteriors 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. Acudeixes a la biblioteca municipal per a llegir o traure en préstec algun llibre de lectura? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 
18. Amb quina freqüència acudeixes a les biblioteques locals? 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

N
º 

% Nº % Nº % Nº % 

Diària         

Setman.         

Mensual         

quasi   
mai 

        

Mai         

Més lectures i menys anàlisis lingüístics 

Informar de novetats editorials 

Que els llibres de lectura es pugen escollir dels d’una llista 

Llegir en classe 

Que l’IES tinga biblioteca i també biblioteques d’aula 

Lectura lliure, cada alumne tria el seu llibre 

Treballs en grup 

Conta-contes a l’IES 

Fira de llibres a l’IES 

Concursos literaris 

Visitar la biblioteca municipal 

Crear foros de comentari de llibres fora d’horari escolar 

Començar per la lectura de còmics 

Taller de lectura 

Que ens visiten escriptors/es 

Representar una obra de teatre 

Visitar fira de llibres 

Pujar nota amb lectures lliures 
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19. Utilitzes la biblioteca de l’institut? 
 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SI         

NO         

 
20. Quants llibres compreu en casa tu o els teus familiars amb destí la biblioteca 

personal o familiar, cada any? (Indica el nombre) 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

> 5         

> 10         

> 20         

> 30         

> 40         

 
21. Quin tipus de llibres de lectura (no de consulta) estimes que tens en la teua biblioteca 

familiar? 

  

Narrativa 

Poesia 

Teatre 

Assaig 

 

ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 
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ENQUESTA HÀBITS LECTORS FAMÍLIA 
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Carretera Quartell, s/n 46511 Benifairó de les Valls telèfon: 962617715 e-mail: 

46020273@gva.es 
 

ENQUESTA HÀBITS LECTORS PARES/MARES/FAMÍLIES 

 
Aquesta enquesta és anònima, per tant no ha de posar el seu nom. La informació obtinguda de 
la mateixa serà utilitzada per a l’elaboració del Pla de Foment de Lectura de l’IES. 

 
Indique el grup del seu fill/a:          
Indique el seu sexe: 

Home Dona 
Indique la seua edat: 

 

Menys de 35 anys Entre 35 i 45 anys Entre 45 i 55 anys Més de 55 anys 
 

1. Li agrada llegir? 

Regular Quasi res Res No sap no contesta 
2. Quanta llibres té en casa? 

Menys de 5  Entre 5 i 20 Entre 20 i 50 Entre 50 i 100 
Més de 100 No sap no contesta 

3. Els llibres que llig, generalment… 
Els compra Li’ls regalen Solen ser prestats 

Els pren de la biblioteca No sap no contesta 

4. Sol freqüentar la biblioteca pública? 
Molt a sovint De vegades Quasi mai 

 

Mai 
 

No sap no contesta 

5. Normalment acaba els llibres que comença a llegir? 
Sempre Quasi sempre De vegades 

 

Mai 
 

No sap no contesta 
6. Quants llibres va llegir l’any passat?   

1 2 3 4 5 Més de 6 
7. Quina quantitat de temps dedica a la lectura diàriament? 

Menys d’1 hora Més d’1 hora De 2 a 3 hores No sap no contesta 

8. A l’hora de llegir, per quin d’aquests tipus de llibres s’interessa? 

Densos i profunds Textos de fàcil i ràpida lectura 
Ambdós tipus No sap no contesta 

9. A l’hora de llegir, quin tipus d’autor prefereix? 
Espanyol Estranger Em resulta indiferent No sap no contesta 

10. Parla amb algú dels llibres que llig? 

Sempre Quasi sempre A voltes Mai No sap no contesta 

11. Quin factor l’influeix més a l’hora de comprar un llibre? 
 Les crítiques publicades al respecte 
 Les opinions transmeses pels amics. 
 Els textos de les solapes dels llibres 
 Altres factors 
 No sap no contesta 

12. En quin període de l’any sol llegir? 
 Durant tot l’any Caps de setmana Vacances No sap no contesta 

Molt 

0 
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ANNEX IV 
 
 
 

BUIDAT ENQUESTA HÀBITS LECTORS PARES/MARES 
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IES "LA VALL DE SEGÓ" BUIDAT ENQUESTA HÀBITS DE 
LECTURA PARES 

CURS 
2020/2021 

 

 

MOSTRA DE L’ENQUESTA 
 

 ESO BATX. CICLES PQPI 

Nº Nº Nº Nº 
% 
pare 
s 

% 
mare 
s 

% 
pare 
s 

% 
mare 
s 

% 
pare 
s 

% 
mar 
es 

% 
pare 
s 

% 
mare 
s 

Sexe enquestats         

 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL 

Pares enquestats     

 
Edat dels enquestats 

 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Menys de 35 anys         

Entre 35 i 45 anys         

Entre 45 i 55 anys         

Més de 55 anys         

 

4. Li agrada llegir? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Molt         

Regular         

Quasi res         

Gens         

No sap no 
contesta 

        

 

5. Quants llibres té en casa? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Menys de 5         

Entre 5 i 20         

Entre 20 i 50         

Entre 50 i 100         

Més de 100         

No sap /no 
contesta 
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3. Els llibres que llig, generalment ... 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Els compra         

Li’ls regalen         

Solen ser prestats         

Els pren de la biblioteca         

No sap/no contesta         

 

4. Sol freqüentar la biblioteca pública? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Molt a sovint         

De vegades         

Quasi mai         

Mai         

No sap/no 
contesta 

        

 

5. Normalment acaba els llibres que comença a llegir? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sempre         

Quasi sempre         

De vegades         

Mai         

No sap no 
contesta 

        

 

6.Quants llibres va llegir l’any passat? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Cap.         

1         

2         

3         

4         

5         

Més de 6         
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7. Quina quantitat de temps dedica a la lectura diàriament? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Menys d’1 hora         

Més d’1 hora         

De 2 a 3 hores         

No sap/no 
contesta 

        

 

8. A l’hora de llegir, per quin d’aquests tipus de llibress’interessa? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Densos i profunds         

Textos de fàcil i ràpida 
lectura 

        

Ambdós tipus         

No sap/no contesta         

 

9. A l’hora de llegir, quin tipus d’autor prefereix? 
 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Espanyol         

Estranger         

Em resulta indiferent         

No sap/no contesta         

 

10. Parla amb algú dels llibres que llig? 
 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Sempre         

Quasi sempre         

De vegades         

Mai         

No sap/no 
contesta 
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11. Quin factor l’influeix més a l’hora de comprar un llibre? 
 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Les crítiques publicades al 
respecte 

        

Les opinions transmeses per 
amistats 

        

Els textos de les solapes dels llibres         

Altres factors         

No sap no contesta         

 

12. En quin període de l’any sol llegir? 
 

 ESO BATX. FPB1 FPB2 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Durant tot l’any         

Caps de 
setmana 

        

Vacances         

No sap/no 
contesta 
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ANNEX V 
 
 

ENQUESTA HÀBITS LECTORS PROFESSORAT 
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Carretera Quartell, s/n 46511 Benifairó de les Valls telèfon: 962617715 e-mail: 
46020273@gva.es 

 
ENQUESTA HÀBITS LECTORS PROFESSORAT 

Aquesta enquesta és anònima, per tant no ha de posar el seu nom. La informació obtinguda de 
la mateixa serà utilitzada per a l’elaboració del Pla de Foment de Lectura de l’IES. 

 

Indique el seu sexe: 

Indique la seua edat: 

 
Home Dona 

Menys de 35 anys Entre 35 i 45 anys Entre 45 i 55 anys Més de 55 anys 
 

1. Li agrada llegir? 

 Molt Regular Quasi res Res No sap no contesta 

2. Quanta llibres té en casa? 
 Menys de 5  Entre 5 i 20  Entre 20 i 50 Entre 50 i 100 

Més de 100 No sap no contesta 

3. Els llibres que llig, generalment… 
 Els compra Li’ls regalen Solen ser prestats 
 Els pren de la biblioteca No sap no contesta 

4. Sol freqüentar la biblioteca pública? 
 Molt a sovint A voltes Quasi mai 

5. Normalment acaba els llibres que comença a llegir? 

No sap no contesta 

 Sempre Quasi sempre De vegades   Mai No sap no contesta 

6. Quants llibres va llegir l’any passat? 

1 2 3 4 5 Més de 6 
7. Quina quantitat de temps dedica a la lectura diàriament? 

 Menys d’1 hora Més d’1 hora De 2 a 3 hores No sap no contesta 
8. A l’hora de llegir, per quin d’aquests tipus de llibres s’interessa? 

 Densos i profunds Textos de fàcil i ràpida lectura 
Ambdós tipus  No sap no contesta 

9. A l’hora de llegir, quin tipus d’autor prefereix? 
 Espanyol Estranger Em resulta indiferent No sap no contesta 

10. Parla amb algú dels llibres que llig? 

Sempre Quasi sempre De vegades Mai No sap no contesta 

11. Quin factor l’influeix més a l’hora de comprar un llibre? 
 Les crítiques publicades al respecte 
 Les opinions transmeses pels amics. 
 Els textos de les solapes dels llibres 
 Altres factors 
 No sap no contesta 

12. En quin període de l’any sol llegir? 
 Durant tot l’any Caps de setmana Vacances No sap no contesta 

13. Utilitza algun recurs (que no siga el llibre de text) per a fomentar la lectura? Anote’ls: 
 

 

Mai 

0 
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ANNEX VI 
 

 
BUIDAT ENQUESTA HÀBITS LECTORS PROFESSORAT 
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IES "LA VALL DE 
SEGÓ" 

BUIDATS ENQUESTA HÀBITS DE LECTURA 
DEL PROFESSORAT 

CURS 
2020/2021 

 

MOSTRA DE L’ENQUESTA 
 Nº 

% 
HOMES 

% 
DONES 

Sexe enquestats   

 
TOTAL 

Professorat enquestat  

 
Edat dels enquestats 

 PROFESSORAT 

Nº % 

Menys de 35 anys   

Entre 35 i 45 anys   

Entre 45 i 55 anys   

Més de 55 anys   

 

1. Li agrada llegir? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Molt   

Regular   

Quasi res   

Res   

No sap no contesta   

 

2. Quants llibres té en casa? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Menys de 5   

Entre 5 i 20   

Entre 20 i 50   

Entre 50 i 100   

Més de 100   

No sap /no contesta   

 

3. Els llibres que llig, generalment ... 
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 Nº % 

Els compra   

Li’ls regalen   

Solen ser prestats   

Els pren de la biblioteca   

No sap/no contesta   

 

4. Sol freqüentar la biblioteca pública? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Molt a sovint   

De vegades   

Quasi mai   

Mai   

No sap/no contesta   

 

5. Normalment acaba els llibres que comença a llegir? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Sempre   

Quasi sempre   

De vegades   

Mai   

No sap no contesta   

 

6. Quants llibres va llegir l’any passat? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Cap.   

1   

2   

3   

4   

5   

Més de 6   

 

7. Quina quantitat de temps dedica a la lectura diàriament? 
 

% Nº 

PROFESSORAT 
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Menys d’1 hora   

Més d’1 hora   

De 2 a 3 hores   

No sap/no contesta   

 

8. A l’hora de llegir, per quin d’aquests tipus de llibres s’interessa? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Densos i profunds   

Textos de fàcil i ràpida 
lectura 

  

Ambdós tipus   

No sap/no contesta   

 

9. A l’hora de llegir, quin tipus d’autor prefereix? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Espanyol   

Estranger   

Em resulta indiferent   

No sap/no contesta   

 

10. Parla amb algú dels llibres que llig? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Sempre   

Quasi sempre   

De vegades   

Mai   

No sap/no contesta   

 

11. Quin factor l’influeix més a l’hora de comprar un llibre? 
 PROFESSORAT 

Nº % 

Les crítiques publicades al respecte   

Les opinions transmeses per amistats   

Els textos de les solapes dels llibres   
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12. En quin període de l’any sol llegir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No sap/no contesta 

 
13. Utilitza alguns recurs (que no siga el llibre de text) per a fomentar la lectura? 

Anote’ls. 
 
 

 

Internet 

Llibre electrònic 

Ordinador 

 
 
 

 
Assistència al teatr 

 
 
 
 

Llibres de lectura (obligatoris i voluntaris) 

Articles premsa- 

revistes 
Presentacions fetes pel professor/a 

e 

Consulta de blocs de la matèria 

 

 
Altres factors 

No sap no contesta 

   

PROFESSORAT  

Nº %  
  

Durant tot l’any     

Caps de setmana     

Vacances     
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ANNEX VII 

ENQUESTA DEPARTAMENTS 
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ANÀLISI PRÈVIA DE LA SITUACIÓ INICIAL 

DEPARTAMENT:    

 

FEM HABITUALMENT 

 
AMB EL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT: 

 
 
 
 
 
AMB L’ALUMNAT: 

 
 
 
 
 
AMB LES FAMÍLIES: 

ACTUACIONS I ACTIVITATS QUE FEM EN RELACIÓ AMB EL FOMENT DE LA LECTURA 
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AMB EL CENTRE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMB LES INSTAL·LACIONS (biblioteca, saló d’actes, aula d’informàtica,...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMB L’ENTORN: 
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FAREM (PROPOSTES DE MILLORA) 
 

AMB EL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMB L’ALUMNAT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMB LES FAMÍLIES: 
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AMB EL CENTRE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMB LES INSTAL·LACIONS (BIBLIOTECA, SALÓ D’ACTES, AULA D’INFORMÀTICA,...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMB L’ENTORN: 
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