
      

 



      

JUSTIFICACIÓ   

Per escrit ens comuniquem, construïm i divulguem el coneixement, transmetem 

ƛƴŦƻǊƳŀŎƛƽΦ [ŀ ƭŜŎǘǳǊŀ Şǎ ǳƴŀ ǇƻǊǘŀ ŘΩŜƴǘǊŀŘŀ ŀƭ ŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘΣ ŀ ƭΩŀǇǊŜƴŜƴǘŀǘƎŜ ŀƭ ƭƭŀǊƎ 

ŘŜ ƭŀ ǾƛŘŀ ƛ ǘŀƳōŞ ŀƭ ŘŜǎŜƴǾƻƭǳǇŀƳŜƴǘ ǇŜǊǎƻƴŀƭΣ ŘΩƛŘŜƴǘƛǘŀǘ ƛ ŜƳƻŎƛƻƴŀƭΦ 

Desenvolupar-se plenament en la societat contemporània exigeix, més que mai, una 

bona competència lectora. 

  

CƻƳŜƴǘŀǊ ƭŀ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƽ ƭŜŎǘƻǊŀ ŘŜ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ŘŜǎ ŘŜ ƭŜǎ ǇǊƛƳŜǊŜǎ ŜǘŀǇŜǎΣ ŀƧǳŘŀ ŀ 

minimitzar el fracàs escolar, ja que un baix rendiment en aquest aspecte està vinculat 

amb baixos resultats també en matemàtiques i ciències 1, la lectura sistemàtica dels 

infants obre la porta també a les seves competències comunicatives i lingüístiques, i és 

llavor de majors oportunitats i habilitats. 

 

És essencial una intervenció primerenca amb els infants no només per al seu benestar, 

sinó perquè també té un efecte sostenible a llarg termini en el desenvolupament del 

ŎŀǇƛǘŀƭ ƘǳƳŁΣ ŘŜ ƭŀ ŎƻƘŜǎƛƽ ǎƻŎƛŀƭ ƛ ŘŜ ƭΩŝȄƛǘ ŜŎƻƴƼƳƛŎΦ [ΩƛƴŦƻǊƳŜ ŘŜ ƭΩ¦b9{/h ŀǎǎŜƴȅŀƭŀ 

que intervenint abans es necessiten menys recursos i menys esforços; alhora, que la 

intervenció és més efectiva. 

 

{ƛ ōŞ ƭΩŜǎŎƻƭŀ Şǎ ƭŀ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŜƴŎŀǊǊŜƎŀŘŀ ŘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀŎƛƽ ŘŜ ƭŜŎǘƻǊǎΣ ƘŀǳǊƛŀ ŘŜ ŎƻƳǇǘŀǊ 

ŀƳō ƭΩŀƭƛŀƴœŀ ŘΩŀƭǘǊŜǎ ŀƎŜƴǘǎ ǎƻŎƛƻŜŘǳŎŀǘƛǳǎΦ [ΩŜƴǘƻǊƴ ǎƻŎƛŀƭ Ƙŀ ŘΩŀcollir i estimular 

lectors, de manera que la tasca sistemàtica que es realitza als centres educatius hi 

tingui continuïtat. 

 

El debat actual també posa el punt de mira en la transformació dels espais 

ŘΩŀǇǊŜƴŜƴǘŀǘƎŜ ŀƳō άǳƴ ǊŜŎƻƴŜƛȄŜƳŜƴǘ ŎǊŜƛȄŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƛƳǇƻrtància i la rellevància de 

ƭΩŀǇǊŜƴŜƴǘŀǘƎŜ ŦƻǊŀ ŘŜ ƭŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳŎƛƻƴǎ ŦƻǊƳŀƭǎέΦ  

 

5ŜǎŜƴǾƻƭǳǇŀǊ ǇƻƭƝǘƛǉǳŜǎ ƛƴŎƭǳǎƛǾŜǎ ƛ ǇǊƻǇƻǎǘŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴŎƛƽ ƛƴƴƻǾŀŘƻǊŜǎ ƛ ǇǊŜǾŜƴǘƛǾŜǎΣ 

ǉǳŜ ŀŦŀǾƻǊŜƛȄƛƴ ƭŀ ƛƎǳŀƭǘŀǘ ŘΩƻǇƻǊǘǳƴƛǘŀǘǎ ƛ ƭΩŜǉǳƛǘŀǘΣ ŘŜǎ ŘΩǳƴ ǘǊŜōŀƭƭ ŎƻƴƧǳƴǘ ŎƻƳǳƴƛǘat 

-territori-família-ŜǎŎƻƭŀΣ ƳƛƴƛƳƛǘȊŀǊ Ŝƭǎ ǇƻǎǎƛōƭŜǎ ŜŦŜŎǘŜǎ ŘΩŜƴǘƻǊƴǎ ŀƳō ŘƛŦƛŎǳƭǘŀǘǎΣ 

ŘƛǎƳƛƴǳƛǊ ƭŜǎ ŘƛŦŜǊŝƴŎƛŜǎ ŘŜ ǊŜǎǳƭǘŀǘǎ Ŝƴ ŎƻƳǇǊŜƴǎƛƽ ƭŜŎǘƻǊŀ ŜƴǘǊŜ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘ ƴŀŘƛǳ ƛ Ŝƭ 

no nadiu,2enfortir el plaer per la lectura que condiciona clarament el rendiment 

acadèmic general, i fer-Ƙƻ ŘŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘƻǊƴΣ ŘŜǎ ŘŜƭ ŦƻǊŀ ŜǎŎƻƭŀΣ ŘŜǎ ŘΩŀǉǳŜƭƭǎ 

ŜǉǳƛǇŀƳŜƴǘǎ ǉǳŜ ƎŜƴŜǊŜƴ ŎƻƳǳƴƛǘŀǘ ƛ ŎƛǳǘŀŘŀƴƛŀ ǎΩŀƭƛƴŜŀ ŀƳō ƭΩƻōƧŜŎǘƛǳ ǉǳŀǘǊŜΥ 

Impulsar la participació de la comunitat educativa i la coresponsabilitat dels diferents 

                                    
1 PISA 2009: avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya. Ferran Ferrer, director. Fundació 

Jaume Bofill, 2011. 

2 LƴŦƻǊƳŜ LƴŦŀƴǘǎ ƛ ŦŀƳƝƭƛŜǎ ŀ .ŀǊŎŜƭƻƴŀΦ bƻǾŜƳōǊŜ нлмлΦ Lƴǎǘƛǘǳǘ ŘΩLƴŦŁƴŎƛŀ ƛ aƽƴ ¦ǊōŁ ς CIMU 

 



      

agents socials (famílies, col·lectius professionals, món de la cultura i de les arts) que 

ǇŜǊƳŜǘƛ ŦŜǊ ŘŜ ƭΩŜŘǳŎŀŎƛƽ ǳƴ ƻōƧŜŎǘƛǳ ŎƻƳǇŀǊǘƛǘ ƛ ǳƴŀ Ŝƛƴŀ ōŁǎƛŎŀ ŘŜƭ ŘŜǎŜƴǾƻƭǳǇŀƳŜƴǘ 

i la cohesió social; de la aŜǎǳǊŀ ŘŜ DƻǾŜǊƴ ŘΩLƳǇǳƭǎ ŀƭ tǊƻƧŜŎǘŜ 9ŘǳŎŀǘƛǳ ŘŜ /ƛǳǘŀǘ per 

fer de Barcelona una capital de la innovació pedagògica, de febrer de 2016, que orienta 

ƛ ŎƻƴŎǊŜǘŀ ƭΩŀŎŎƛƽ ŜŘǳŎŀǘƛǾŀ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭ ŀ .ŀǊŎŜƭƻƴŀΦ 

 

OBJECTIUS  

ǒ Suport per al desenvolupament de les competències lectores i molt 

especialment el gust per la lectura, a infants de 2n i 3r, com a eines que 

ŎƻƴǘǊƛōǳŜƛȄƛƴ ŀ ƭŀ ǎŜǾŀ ǇƭŜƴŀ ŎƛǳǘŀŘŀƴƛŀΣ ŀ ƭΩŝȄƛǘ ŜǎŎƻƭŀǊ ƛ ƭΩŀǇǊŜƴŜƴǘŀǘƎŜ ŀƭ ƭƭŀǊƎ 

de la vida. 

ǒ Afavorir la igualtŀǘ ŘΩƻǇƻǊǘǳƴƛǘŀǘǎ ƛ ƭΩŜǉǳƛǘŀǘΣ ŘŜǎ ŘΩǳƴ ǘǊŜōŀƭƭ ŎƻƴƧǳƴǘ 

comunitat-territori-família-escola. 

ǒ Fomentar la implicació de les famílies com a agents educatius fonamentals, 

amb accions lligades a enfortir les seves capacitats per acompanyar, estimular 

i orientar els hàbits lectors de fills i filles. 

ǒ 5ƻƴŀǊ ŀ ŎƻƴŝƛȄŜǊ ƭŜǎ ōƛōƭƛƻǘŜǉǳŜǎ ŎƻƳ ŜǎǇŀƛ ŘŜ ƭŜŎǘǳǊŀ ƛ ŘΩƻŎƛ ŀǘǊŀŎǘƛǳǎ ǇŜǊ ŀ 

desenvolupar-hi el gust per la lectura 

 

EN QUÈ CONSISTEIX EL PROJECTE? 

 

El projecte consisteix en un acompanyament per desenvolupar el gust per la lectura en 

els infants de segon i tercer de Primària, que es desenvoluparà a les biblioteques 

ǇǵōƭƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭŀ ŎƛǳǘŀǘΣ ŀƳō ŜǎǇŜŎƛŀƭ ŀǘŜƴŎƛƽ ŀƭǎ ōŀǊǊƛǎ ǇǊƛƻǊƛǘŀǊƛǎΣ ƛƴŎƭƻǎƻǎ Ŝƴ ƭΩŀŎǘǳŀƭ 

ŘŜǎǇƭŜƎŀƳŜƴǘ ŘŜƭ tƭŀ ŘŜ .ŀǊǊƛǎ ŘŜ ƭΩ!ƧǳƴǘŀƳŜƴǘ ŘŜ .ŀǊŎŜƭƻƴŀΣ amb el colideratge de 

ƭΩLa9.Σ .ƛōƭƛƻǘŜǉǳŜǎ ŘŜ .ŀǊŎŜƭƻƴŀΣ Ŝƭ /ƻƴǎƻǊŎƛ ŘΩ9ŘǳŎŀŎƛƽ ƛ Ŝƭǎ 5ƛǎǘǊƛŎǘŜǎΦ  

 

La concreció del perfil i la selecció dels infants participants en el programa es decideix 

des dels centres educatius participants, coneixedors de les característiques i 

ƴŜŎŜǎǎƛǘŀǘǎ ŜǎǇŜŎƛŦƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩŀƭǳƳƴŀǘΣ ƛ ŘΩŀŎƻǊŘ ŀƳō ƭŜǎ ŦŀƳƝƭƛŜǎΦ 9ǎ ǘǊŀŎǘŀ ŘΩǳƴ ƎǊǳǇ 

ŘΩƛƴŦŀƴǘǎ ǉǳŜ Ŝǎ ǘǊƻōŜƴ Řƛƴǎ ŘŜƭ ǇǊƻŎŞǎ ƴŀǘǳǊŀƭ ŘŜ ŘŜǎŜƴǾƻƭǳǇŀƳŜƴǘ ŘŜƭǎ ǇǊƻŎŜǎǎƻǎ 

bàsics de la lecto-ŜǎŎǊƛǇǘǳǊŀΣ ƛ ǉǳŜ Ŝǎ ǇƻŘǊŀƴ ōŜƴŜŦƛŎƛŀǊ ŘΩǳƴ ǘǊŜōŀƭƭ ǉue permet 

atendre els ritmes i necessitats individuals. 

Les famílies dels infants participaran de compromisos concrets per tal de formar part 

del projecte.  Un exemple és la participació en una formació especialitzada en el 

foment de la lectura.  

 



      

Cada biblioteca comptarà amb tres persones dinamitzadores, que es fomentarà que 

ǎƛƎǳƛƴ ŎƻƴŜƛȄŜŘƻǊǎκŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘƻǊƴ ǇǊƻǇŜǊ ŘŜƭǎ ƛƴŦŀƴǘǎ ǇŀǊǘƛŎƛǇŀƴǘǎΣ ŦŀŎƛƭƛǘŀƴǘ ǘŀƳōŞ 

ƭΩŀǊǊŜƭŀƳŜƴǘ ŎƻƳǳƴƛǘŀǊƛ ƛ Ŝƴ ȄŀǊȄŀ ŘŜƭ ǇǊƻƧŜŎǘŜΦ {ŜǊŀƴ ƭŜǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ ǊŜŀƭƛǘȊŀǊ ƭŜǎ 

accions tant amb els infants: activitats en grup reduït (1 monitor/a per cada 10 infants), 

activitats lúdiques per desenvolupar el gust per la lectura (narracions, conta contes, 

book tràiler, clubs de lectura...) com amb les famílies: sessions informatives, xerrades, 

ŜƛƴŜǎ ŘƛŘŁŎǘƛǉǳŜǎΣ ŀƛȄƝ ŎƻƳ ŀŎŎƛƻƴǎ ŀƳō ƭΩŜƴǘƻǊƴΥ ŀŎǘƛǾƛǘŀǘǎ ƻōŜǊǘŜǎΣ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽ ŀƳō 

el teixit associatiu.   

 

¦ƴ ŀƭǘǊŜ ŀƎŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ŘΩŀǉǳŜǎǘ ǇǊƻƎǊŀƳŀ Şǎ ƭŀ ŦƛƎǳǊŀ ŘŜƭ ǾƻƭǳƴǘŀǊƛŀǘ ŜŘǳŎŀǘƛǳ 

άƭŜŎǘƻǊǎ ƛ ƭŜŎǘƻǊŜǎ ŜǎǇŜŎƛŀƭǎέ ǉǳŜ Ŝǎǘŀƴ ǾƛƴŎǳƭŀǘǎ ǇŜǊ ǇƻǊǘŀǊ ŀ ǘŜǊƳŜ ƭΩŀŎƻƳǇŀƴȅŀƳŜƴǘ 

a la lectura individual 1x1 (1 infant, 1 adult). De forma rotatòria convidaran als infants 

a apropar-se i explorar diferents llibres que ofereix cada biblioteca per trobar un text 

que sigui el més ajustat possible als seu interessos i així fer-lo significatiu. Tanmateix 

es promourà que el voluntariat educatiu sempre sigui el mateix amb cada infant, 

ŀŦŀǾƻǊƛƴǘ Ŝƭ ǾƛƴŎƭŜ ŀŦŜŎǘƛǳ ƛ ŘŜ ŎƻƳǳƴƛŎŀŎƛƽ ǉǳŜ ǎΩŜǎǘŀōƭŜƛȄ ŜƴǘǊŜ ǾƻƭǳƴǘŀǊƛŀǘ ŜŘǳŎŀǘƛǳ ƛ 

ƛƴŦŀƴǘΦ wƻǎŀ {Ŝƴǎŀǘ ǎŜǊŁ ƭΩŜƴǘƛǘŀǘ ǉǳŜ ƎŜǎǘƛƻƴŀrà aquest  voluntariat educatiu.  

El projecte preveu una avaluació participada i continua dels diferents destinataris i 

ŀƎŜƴǘǎ ƛƳǇƭƛŎŀǘǎΣ ŀƳō ǊŜŎƻƭƭƛŘŀ ŘŜ ŘŀŘŜǎ ƛ ŜƭŀōƻǊŀŎƛƽ ŘΩƛƴŦƻǊƳŜǎΦ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Característiques específiques del projecte 

 
 

 

 

El projecte es desenvolupa als Districtes de Sants-Montjuic, Nou Barris, Sant Andreu i Sant 

Martí.  

 

 

 

9ƴ Ŝƭ ǎŜƎǸŜƴǘ ǉǳŀŘǊŜ ǇƻŘŜǳ ŎƻƴǎǳƭǘŀǊ ŀ ǉǳƛƴŀ ōƛōƭƛƻǘŜŎŀ ǎΩƘŀ ŀŘƧǳŘƛŎŀǘ ŎŀŘŀ ǳƴŀ ŘŜ ƭŜǎ ŜǎŎƻƭŜǎΦ 

 

 

Descripció Servei 

Servei gratuït pels usuaris. Fora de l'horari escolar  

Les persones dinamitzadores seran les encarregades de recollir els 
infants al centre escolar i acompanyar-los fins la biblioteca on es 

realitzarà l'activitat. 

Les famílies seran les encarregades de recollir els infants a la biblioteca 
en finalitzar l'activitat. 

Cada infant participarà un dia a la setmana.   

Cada biblioteca tindrà dos torns setmanals amb 30 infants per dia.  

L'alumnat participant s'inscriurà  a través dels centres educatius, serà 
el tutor/a del curs  qui farà la proposta d'infants  que consideri més 

adients pel projecte. 

 

Activitats concretes amb els infants 

Treball en grup reduït amb les persones dinamitzadores 

Activitats lúdiques per desenvolupar el gust per la lectura 

Lectura individualitzada amb el voluntari educatiu   

 

Activitats concretes amb les families i la comunitat 

Formacions especialitzades per les famílies amb infants participants 

Activitats obertes al barri  

Comunicacions amb el teixit associatiu   



      

 

Districte Barri Biblioteca Escoles Adscrites  
Sants-
Montjuic 

 
 
 
 
La Marina 

Francesc Candel 
C Amnistia Internacional, 10 
 

ǒ Polvorí 
ǒ Seat 
ǒ Ramon Casas 
ǒ Barkeno 
ǒ Enric Granados 
ǒ Can Clos 
ǒ Alfageme 
ǒ Garbinye 

Nou 
Barris 

 
Roquetes 
 

Les Roquetes 
Via Favència, 288*LB 

ǒ Turó Roquetes 
ǒ Luz Casanova 
ǒ Antaviana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ǒ Aiguamarina 
ǒ Trinitat Nova  

 

 
 
Zona Nord 

Zona Nord 
C Vallcivera, 3*LB 

ǒ Ferrer i Guardia 
ǒ Mestre Morera 
ǒ Alfonsa Cavín                                                                               
ǒ Ciutat Comtal 
ǒ Elisenda de Montcada 

 

Sant 
Martí 

 
 
 
Besòs 

Ramon Alòs ςMoner 
Rbla Prim, 87*89 

ǒ Prim 
ǒ Eduard Marquina 
ǒ Concepció Arenal 
ǒ Sagrat Cor 
ǒ La Pau 
ǒ Santa Mª dels Apòstols 
ǒ Joaquim Ruyra 

Sant 
Andreu 

 
Bon Pastor 

Bon Pastor 
C Estadella, 64 

ǒ Bon Pastor  
ǒ Tíl·ler 
ǒ Baró de Viver 
ǒ Esperança   
ǒ La Maquinista 

 

 
Trinitat Vella 

José Barbero 
C Galícia, 16 

ǒ Ramon y Cajal 
ǒ Ramon Berenguer III 
ǒ Santíssima Trinitat 

 

 

 

 


