
 

 

 
 

 
 
 
PLA D’IMPULS A LA LECTURA (ILEC) 
 

El Pla d’impuls de la lectura (ILEC) participa en el Pla Nacional de Lectura establint com 
a objectiu estratègic la millora de l'èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la 
lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l'educació 
bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de 
l'hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base 
de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits 
de la vida adulta. 
 
 

  
A QUI VA ADREÇAT 

 
Centres públics i concertats 

 
ETAPA 

 
Primària i ESO 

 
DURADA 

 
   Tres cursos escolars 

 
 

CONTEXT 
 
Aquest pla es fonamenta en tres eixos que es distribueixen els tres cursos del programa. 
 
1. Saber llegir 

L'aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i 
d'interpretar textos. 
 
L'assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de l'educació 
primària i és en aquest cicle on s'han de prendre les mesures de suport necessàries amb els 
alumnes que hi presenten dificultats. Correspon als cicles posteriors continuar el treball de les 
estratègies lectores, adaptades a les necessitats de cada moment. 
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2. Llegir per aprendre 

L'ús de la lectura per a l'aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat 
en l'aprenentatge i tenir la capacitat d'utilitzar la lectura com a eina per a l'accés a la informació, 
la descoberta i l'ampliació de coneixements, és a dir, l'ús de la lectura com a instrument 
d'aprenentatge en totes les àrees del currículum. 
Aquest curs, a Secundària, s’especialitza i també inclou tallers adreçats a les matèries 
científiques i ciències socials. 
 
3. Gust per llegir 

El gust per llegir s'adquireix desenvolupant l'hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en 
qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s'ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant 
evidències orals o escrites i sabent-ho compartir. 
 

OBJECTIUS 
 

• Millorar la competència comunicativa de l'alumnat. 

• Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes 

i afavorir així l'èxit educatiu. 

• Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents 

autònoms  amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura 

l'eina per a l'aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum. 

• Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint. 

 

A QUI VA ADREÇAT 
 
Es donarà prioritat als centres educatius  públics i els centres privats sostinguts amb fons públics. 
 

DURADA 
 
Tres cursos escolars 
 

DESCRIPCIÓ 
 
Els centres que s’incorporin a l’ILEC cal reuneixin els següents requisits: 

a) Tenir una estructura organitzativa que permeti el treball tant metodològic transversal, com 

el funcionament del grup impulsor. 

b) Tenir el compromís de fer la formació durant tres anys (es recomana no fer altres 

formacions de tipus extensiu durant aquest període) (vegeu annex 1). 

c) Disposar de l’aprovació del Claustre i del Consell Escolar. 

En finalitzar el projecte en el termini previst i abans del 30 de setembre del tercer curs del 

programa, el centre ha d’elaborar una memòria final d’acord amb l’annex 2 i presentar-ne dos 

exemplars a la direcció dels servei territorial corresponent; un exemplar de la memòria final es 
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farà arribar a la Inspecció d’Educació per tal que n’efectuï l’avaluació. Per avaluar positivament 

la memòria es tindran en compte, entre altres, els criteris següents: 

• Abast i grau d’implementació de les accions del projecte. 

• Transferència i consolidació de les actuacions del projecte.  

• Impacte del projecte en el centre. 

• Valoració global i evidències de canvi o millora generada com a resultat de la 

participació en el programa. 

 

Certificació de la formació i d'innovació 
 

El professorat que participi en el desenvolupament del programa Impuls de la Lectura obtindrà la 
certificació d'innovació, d'acord amb l'Ordre ENS/303/2015, de 21 de setembre, sobre el 
reconeixement de la innovació pedagògica, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment 
per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no 
universitari. D'acord amb els criteris següents: 
 

a) La participació en el programa tindrà el reconeixement d'innovació pedagògica un 
cop avaluada la memòria de forma positiva per part de l'òrgan impulsor del programa. 

b) Se certificarà la innovació del professorat quan hagi participat directament en el 
desenvolupament del projecte en el centre i la formació. 

c) L'òrgan impulsor de cada programa d'innovació pedagògica publicarà al respectiu 
espai del portal de centre la llista de centres que, una vegada han passat el procés 
d'avaluació de la memòria, tenen professorat amb dret a certificació d'innovació. 

d) Als efectes que la Direcció General responsable n'emeti el certificat corresponent, el 
director o directora del centre educatiu comunicarà el nom, cognoms i NIF del 
professorat amb dret a certificació. 

e) Els certificats atorgats a les persones participants en els programes d'innovació 
pedagògica s'han de registrar a l'aplicació de gestió d'activitats d'innovació (AGAI), 
d'acord amb l'article 6 de l'Ordre ENS/303/2015,de 21 de setembre, sobre el 
reconeixement de la innovació pedagògica. 

 
 

FORMACIÓ ASSOCIADA 
 
És una formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament i acredita el perfil de Lectura i 
Biblioteca Escolar.   
 
Centres ILEC 1r any:  
CLG:Competència lectora i gust per llegir. Formació en centre. 31 hores de formació 
reconegudes pel Departament d’Ensenyament (21 hores presencials + 10 hores de treball 
individual o per parelles). 
GIL1: Grup impulsor 1 (Formació en centre. Taller. 15 hores de formació ( 9 hores de formació 
presencial + 6 hores de treball individual). 
 
Centres ILEC 2n any:  
SLL: Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura. Formació en centre. 18 hores de formació. 
(18 hores presencials + 12 hores de treball individual o en parella).  
GIL2: Grup impulsor 2 (Formació en centre. Taller. 15 hores de formació ( 9 hores de formació 
presencial + 6 hores de treball individual). 
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Centres ILEC 3r any:  
LPAP: Llegir per aprendre. Formació en centre. Primària 30 hores de formació ( 18 hores de 
formació presencial + 12 hores de treball individual o en parella). 
GIL3: Grup Impulsor 3 (Formació en centre. Taller. 15 hores de formació ( 9 hores de formació 
presencial + 6 hores de treball individual). 
LPAS: Llegir per aprendre (secundària)25 hores de formació (15h de formació presencial + 10h 
treball en centre). 
 
Els docents d’educació infantil i cicle inicial poden triar una formació en centre: assessorament, 
d’una de les tipologies següents. Cadascuna de les activitats formatives té 21 hores.  
AIL2: La planificació de les activitats de lectura el EI i CI 
AIL3: L’ensenyament de la comprensió lectora 
AIL4: El procés d’aprenentatge de la lectura, de la descoberta de les lletres a l’autonomia en la 
descodificació 
AIL5: Intervenció docent a partir de l’avaluació de l’alumnat. 
 
Si el centre ho veu convenient, un d’aquests assessoraments, també el pot fer al segon any de 
l’ILEC. 
 

QUÈ SE N’ESPERA 
 
Per als alumnes: 

• Incorporar l'autoavaluació com a estratègia d'aprenentatge que els permeti autoregular  el 

procés de comprensió. 

• Incrementar l'estona de dedicació a la lectura i el nombre de llibres llegits al llarg de l'any. 

• Incorporar la reflexió sobre què i com s'ha après, explicitant les estratègies de lectura que 

s'utilitzen. 

• Elaborar un dossier de lectura. 

 

Per als professors: 

• Planificar les unitats didàctiques desenvolupant les estratègies metodològiques d'acord 

amb l'evolució dels aprenentatges dels seus alumnes. 

• Incorporar l'avaluació com a eina del mateix procés d'ensenyament. 

• Articular els objectius de les activitats a partir d'allò que els alumnes hauran de demostrar 

que han après. 

 

Per als centres educatius: 

• Incorporar la lectura i les estratègies de comprensió lectora en totes les àrees. 

• Establir una estratègia de centre adequada a les necessitats diagnosticades a partir dels 

resultats d'avaluació interna i externa, i complementada amb les avaluacions generals del 

sistema. 
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Per a les famílies: 

• Trobar una estona diària (de 10 a 20 minuts) per llegir amb els infants o llegir al seu costat 

per reforçar els hàbits de bon lector i la lectura autònoma. 

• Conèixer la metodologia de l'aprenentatge de la lectura a l'escola. 

• Aplicar les orientacions de com poden contribuir a fer dels seus fills uns bons lectors. 

 

 
CONTACTE 
 
Francesc Vila i Batallé 
fvila.ceb@gencat.cat 
Director de l’Equip LIC 
Consorci d’Educació de Barcelona 
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