
PLA DE ZONA DE LECTURA EN VEU ALTA  
 (versió 5/7/2016) 

 
OBJECTIUS  

1. Increment de la lectura en veu alta 
2. Destinada a fomentar especialment la comprensió interpretativa i crítica 
3. Centrada en el treball oral, no en l’escrit 

 
TEMPORALITZACIÓ  

4. Mitja hora diària  
5. A l’inici de la jornada escolar. Aquesta mitja hora s’ha de computar amb les 

hores de llengua i ha de figurar explícitament a l’horari del grup i del/la  
mestre/a. 

 
ORGANITZACIÓ 

6. Hi participen tots els tutors. Quan no tinguin classe la lectura en veu alta es 
farà en l’hora immediatament posterior. Els especialistes també han de 
col·laborar en aquest objectiu. 

7. L’agrupament d’alumnes es deixa a criteri del centre 
 
MATERIALS 

8. Els textos han de tenir una mida adequada a cada edat i a cada cicle 
9. És desitjable que s’enllesteixin en cada sessió 
10. Els textos s’han de seleccionar i/o adaptar en funció del temps que hi 

destinem. 
11. Es pot triar un llibre de contes, una novel·la o l’adaptació d’una obra clàssica, 

sempre i quan es faci el mateix treball interpretatiu a cada capítol. 
12. Es poden emprar materials de llibres de text o de lectura  
13.  Incloureu material d’altres àrees 
14. Atenció a les tipologies textuals. Primeu però els textos literaris, especialment 

pel que fa al llenguatge figurat (ús i explicació de metàfores i frases fetes). 
15. Hi ha materials a la xarxa de mides molt adequades per treballar en una sola 

sessió,  especialment a  xtec/edu365/primària/index.htm. També és molt 
interessant el web Una mà de contes (dividit en seccions: contes clàssics 
ordenats alfabèticament, en vers, cançons, articles). Molts estan adaptats i 
tenen una extensió ideal per fer un conte a cada sessió.  

16. És important també que els centres coneguin bibliografia pràctica, com és ara 
el que elabora el Seminari de Bibliografia Infantil Juvenil de Rosa Sensat: 
Quins llibres? (2003-2007) Selecció de llibres infantils i juvenils. 

 
ELABORACIÓ DE MATERIAL 

17. Els centres que elaborin lectures que creguin que poden ser interessants per 
compartir, l’enviaran a l’assessora LIC i aquesta serà l’encarregada de 
compartir-la a l’espai web del projecte.  

 
SEGUIMENT  

18. A la pàgina web del CRP de Santa Coloma a la icona “lectura en veu alta” hi 
haurà els següents arxius:  

a.- Pla lector  
b.- Model per lliurar textos 
c.- Full de seguiment mensual 
d.- Sentit literal i sentit figurat 
e.- Rúbriques d’avaluació per escoles/ taula d’observació d’alumnes 
f.- Lectures elaborades pels centres 

http://www.edu365.cat/primaria/index.htm
http://www.super3.cat/unamadecontes/


Cada mestre/a omplirà el full mensual de seguiment amb els textos que hagi fet 
servir i el lliurarà al/a la  cap d’estudis abans del dia 25 de cada mes. Els mestres 
d’un mateix nivell que programin conjuntament poden presentar un únic full de 
seguiment. 
19. De cada text s’ha de treballar sempre la lectura en veu alta i les preguntes 

interpretatives. A més a més, cal treballar/programar rotativament 2 activitats 
de les que s’ofereixen al quadre  de seguiment, on també hi ha una anotació 
en aquest sentit. 

 
SEGUIMENT del CAP D’ESTUDIS  

20. Rebre les taules de seguiment mensual, revisar-les i guardar-les a la carpeta 
corresponent.  

21. La revisió se centrarà en els següents aspectes: totes les preguntes 
interpretatives han de començar necessàriament amb un “per què..?”. Reviseu 
que hi hagi sempre llenguatge figurat, seguint l’arxiu model penjat al web 
“Sentit literal i sentit figurat”. 

22. Els caps d’estudi han de prestar especial atenció als mestres substituts o de 
nova incorporació a l’escola perquè segueixin fidelment les pautes del pla de 
lectura.  

 
SEGUIMENT DE L’EQUIP LIC i INSPECCIÓ   

23. Les taules de seguiment mensual han d’estar a disposició de la inspecció, si 
així ho requereix. 

24. L’assessora LIC serà l’encarregada de rebre les lectures que els centres 
vulguin compartir, revisar-los i penjar-los a la xarxa. 

25. L’assessorament als centres es realitzarà preferentment per cicles, prèvia 
demanda. 

 
TASQUES ESSENCIALS DELS MESTRES 

26. Modelatge: La mestra ha de llegir freqüentment als alumnes 
27. En cada text cal focalitzar un aspecte de la lectura  
28. És imprescindible corregir  i fer repetir a l’alumnat 
29. Ús/confecció del diccionari: Cal inserir sistemàticament el vocabulari en les 

activitats de la classe. Feu servir habitualment un diccionari adient. 
30. Seleccioneu adequadament el vocabulari  
31. Apliqueu el vocabulari a partir de frases o explicant situacions 
32. Dediqueu atenció especial al sentit figurat 
33. Expliqueu sempre el sentit i el significat del títol, especialment quan hi hagi 

llenguatge figurat. Exemple: Fer-se gran de debò. 
34. També podeu fer servir el web RODAMOTS: cada dia un mot, que podeu 

trobar a la xarxa. Us hi podeu subscriure i cada dia rebreu la paraula 
seleccionada. 

 
 
AVALUACIÓ 

35. L’avaluació de la lectura en veu alta es deixa a criteri de les escoles. Hi ha 
centres que han elaborat indicadors de progrés dels alumnes i n’hi ha d’altres 
que passen proves de comprensió lectora a principi i a final de curs. 

36. L’equip LIC segueix a disposició dels centres per resoldre els dubtes o atendre 
noves demandes que puguin anar sorgint.  

 


