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Viu Llegint!

El pla lector Viu Llegint! per a Educació Secundària està dissenyat per
potenciar:
> El gust per la lectura.
> La formació d’un esperit crític i de persones autònomes.
Llegir és una font de plaer i d’entreteniment indiscutible, però, a més, la lectura proporciona
eines per a una millor comprensió del món que ens envolta, ja que un llibre és una cosa que
ens duu més enllà de les nostres fronteres i ens fa descobrir mons nous. La lectura, alhora, ens
ajuda a millorar les nostres capacitats comunicatives.
És per això que el pla lector Viu Llegint! treballa els aspectes següents:
- Foment d’un esperit crític: propostes de títols que responen a temàtiques juvenils i
que pretenen sacsejar judicis preconcebuts.
- Experiència estètica: les propostes i activitats del pla lector Viu Llegint! són també
una eina per complementar l’accés a diversos vessants de la cultura des del mateix
marc educatiu de l’escola.
- Sensibilització de temàtiques socials i realitats properes als joves: activitats i iniciatives que pretenen acostar els joves a les realitats socials que els envolten per inculcar
un sentiment cívic i social de comunitat.
- Treball interdisciplinari: propostes d’activitats en diferents àrees culturals (literatura,
teatre, cinema… ) que permeten analitzar el tractament d’un mateix tema en cadascun dels àmbits proposats.
- Habilitats comunicatives i capacitats lingüístiques: foment del desenvolupament de
les capacitats d’expressió i de comunicació per mitjà de l’anàlisi de la informació
donada i buscada.
Aquest pla lector per a Secundària s’ha elaborat tenint en compte aquestes premisses, com
també les competències bàsiques proposades al currículum de l’etapa.
L’estructura del quadern de l’alumnat es reparteix en tres grans blocs:
> ABANS DE LA LECTURA
> DURANT LA LECTURA
> DESPRÉS DE LA LECTURA
Inclou també un apartat final per convidar l’alumnat a continuar llegint pel seu compte.
Els quaderns per al professorat estan publicats en format digital i es podran descarregar de la
nostra pàgina web (www.baula.com). L’estructura d’aquest quadern està dividida en les diferents àrees temàtiques que es poden extreure de cadascun dels títols del pla lector.
Tot plegat, el pla lector Viu Llegint! està fet amb la idea de contribuir a l’educació dels joves
lectors i, alhora, representa un instrument molt adient per engrescar els alumnes a conèixer
la infinitat de possibilitats que pot oferir un sol llibre.
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Material per a l’alumnat
Llibre de lectura
Títol de la col·lecció La Llum del Far.
Quadern per a l’alumnat
Conté activitats de motivació i comprensió lectora. Està estructurat en tres parts:
abans, durant i després de la lectura.

Estripar la teranyina
Autor: M. Carme Roca
ISBN 978-84-479-2283-3

Pou sense fons on the rocks
Autor: Joan Pla
ISBN 978-84-479-2284-0

El tresor de la memòria
ISBN 978-84-479-2497-4

Projecte túning

PLA LECTOR BAULA

Autor: Òscar vendrell

Autor: Toni Cotet
ISBN 978-84-479-2634-3

Maic
Autor: Tina Vallès
ISBN 978-84-479-2720-3

Material per al professorat
Quadern per al professorat
En format PDF penjat
al web www.baula.com.
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