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Considerem que el professorat ha de comptar amb 
una eina eficient que l’ajudi en l’objectiu de 

possibilitar a l’alumnat l’adquisició de la competència 
lectora.

Amb aquesta finalitat, cadascuna de les obres de la 
Biblioteca Escolar disposa d’un complet pla lector que 
facilita el treball amb els nostres materials.

Aquest pla lector es composa dels elements següents:

1. La lectura en l’aprenentatge de les capacitats 
bàsiques.
2. Seqüenciació dels diversos graus de dificultat.
3. Fitxa tècnica, valors i argument del llibre, i biografia 
de l’autor.
4. Activitats prèvies a la lectura.
5. Activitats posteriors a la lectura.
6. Materials fotocopiables de suport per als mestres.
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Aquest pla lector informa també 
al professorat del paper de la 
lectura en l’aprenentatge de les 
capacitats bàsiques, així com de 
les competències assolides en 
cada cicle gràcies a les lectures 
de la col·lecció.

Fitxa tècnica, valors i argument 
del llibre, i biografia de l’autor
En primer lloc trobem les 
dades de la fitxa tècnica del 
llibre, així com els aspectes 
de l’educació en valors que es 
poden treballar a partir de la 
lectura. A continuació se’ns 
presenten l’argument de l’obra 
i una breu descripció dels 
personatges. Al final, també hi 
trobem una breu biografia de 
l’autor.

Activitats prèvies a la lectura
Amb aquest apartat es pretén 
motivar l’alumnat a llegir 
l’obra a partir d’unes activitats 
de tipus participatiu i valoratiu 
que inclouen treballs en grup, 
valoració de títols, observació 
de les il·lustracions, recerca 
d’informació, etc.

Activitats posteriors a la lectura
Es tracta d’activitats complementàries amb 
la finalitat de demostrar la competència 
lectora i la bona comprensió del llibre. Són 
exercicis variats i entretinguts que no només 
avaluen el nivell de comprensió, sinó també 
aspectes interdisciplinars i sobre valors.

Materials de suport per als mestres.
Làmines amb recursos de gran utilitat 
per als mestres com una graella de 
registre d’observació sistemàtica de 
l’alumnat o el solucionari del quadern 
d’activitats de l’obra.

LES CAPACITATS BÀSIQUES


