
   Club de lectura 

INSTRUCCIONS PER AL PROFESSORAT 

El dilluns 6 d’octubre comença el club de lectura! 

 
Què és el club de lectura? 
El club de lectura és una activitat que farem tots alhora per fomentar la lectura. 

 
Com funciona? 
1.- Durant una hora a la setmana tots els membres de l’institut estarem llegint. 

2.- Cada alumne i professor portarem de casa un llibre de lectura o un còmic en qualsevol de les 

llengües que s’estudien a l’institut i farem lectura silenciosa durant una hora. 

3.- A l’aula hi haurà un full de seguiment perquè cada professor marqui els alumnes que 

participin positivament en el club. 

 
A qui afecta? 
A tothom (profes, alumnes i personal no docent), excepte a 2n de Batxillerat (que no faran Club 

de Lectura perquè així ho vam decidir) i 1r d’ESO (que començaran el mes de gener de 2015 

perquè els hem d’explicar el funcionament amb calma). 

 
Quin és el calendari i on és? 
Tindràs un calendari penjat a la paret a cada pis, a la sala de professors i també a les aules. 

El primer dia és el dilluns 6 d’octubre de 8 a 9. 

La següent setmana ho farem el dilluns (13 d’octubre) de 9 a 10 i així successivament.  

Quan s’acabin totes les hores del dilluns començarem amb els dimarts, de 8 a 9. 

 
Què haig de tenir present? 
Anirà molt bé que tinguem la paciència de recordar als alumnes que portin el llibre quan sabem 

que ens tocarà club de lectura amb un grup. No és una feina extra, només es tracta de posar com 

a deures per a aquell dia portar el llibre, nosaltres també ens n’hem de recordar! 

Si els alumnes no porten llibre llegiran qualsevol dels llibres de text que portin aquell dia. 
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Si sóc tutor o tutora, puc explicar aquestes instruccions i animar els alumnes, fent que apuntin a 

l’agenda “portar la lectura” cada setmana el dia i hora que correspongui. Els puc explicar la part 

“bona”: no caldrà que portin les eines de la matèria que tenen en aquella hora! 

Aquesta és una activitat en què tots podem posar el nostre granet de sorra, a tots ens afectarà; en 

un moment o un altre tindrem classe amb algun grup a l’hora del club de lectura. Sense la 

col·laboració, les ganes i l’esforç de tothom no serà possible. A més, és sabut que els alumnes 

lectors milloren a totes les classes. 

Podem engrescar més als alumnes si compten l’esforç de la lectura entre les notes de la nostra 

matèria, per exemple, com un dia de deures fets: al suro de les aules hi ha el full de seguiment, 

en forma de graella. M’he de recordar d’agafar-lo, posar-hi la data i omplir amb un “sí” o un 

“no” si els alumnes porten un llibre i llegeixen o bé no ho fan. 

 

En resum 
• El 6 d’octubre de 8 a 9 comença el club. No m’he de descuidar el llibre. 

• He de mirar amb quin grup tinc classe i recordar-los que portin el llibre. 

• He de dur el meu llibre. 

• Tots i totes llegirem en silenci durant tota l’hora.  

• A 2n BAT no ho faran i 1r d’ESO començaran el gener.  

• Quan passi llista he de posar al full de seguiment (que trobaré penjat al suro de l’aula) la 

data i “sí” o “no” als alumnes segons aprofitin o no l’hora. 

 

Que bonic és tenir tot el centre llegint, en silenci, durant una hora! 

Amb la constància i l’esforç de tothom ho tornarem a aconseguir. 

 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració 
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