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PLA 2010-2020

 Facilitar la igualtat en les oportunitats 
d’accés a la informació.

 Reduir la distància entre els que disposen 
de les competències i les habilitats per 
codificar i interpretar la informació i 
convertir-la en saber, i els que no.

 Orientar entre la inabastable informació 
disponible en funció de les necessitats i 
inquietuds dels usuaris. 

En definitiva, democratitzar l’accés al 
coneixement.



Rotterdam, Erasme de (2015): Eduqueu els infants ben aviat en els lletres. 
Barcelona: Adeisiara, pròleg de Gregorio Luri, traducció de Laura Cabré.

http://eumoeditorial.com/la-lectura-171822
http://www.adesiaraeditorial.cat/ficha.aspx?cod=AET000025
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DISSENY PLA VALENCIÀ DE LECTURA

Resultat d’un procés doble a partir de dos 
preguntes:

Què s’ha fet abans? Quins estudis previs?

Què volen els actors de l’ecosistema del 
llibre i la lectura?

Algunes propostes:

Unir lectura i escriptura.

Pensar lectura i discapacitat.

Treballar conjuntament amb la #BBEE

https://revista.uclm.es/index.php/ocnos/article/view/ocnos_2017.16.1.1087


BIBLIOTECA ESCOLAR BIBLIOTECA PÚBLICA

Finalitats compartidas: 
- facilitar la igualtat d’accés a la informació i convertir-la en saber;
- orientar entre la informació disponible; 
- donar la paraula escrita i oral;
- democratitzar l’accés al coneixement i a la cultura literària.

Centre de recursos de la Comunitat 
escolar Centre de recursos de tots els ciudadans

Ensenyament reglat Aprenentatge al llarg de la vida

En totes les àrees del currículum En totes les activitats de la vida

FONT. Chaparro, Janeth et al. (2021): La biblioteca escolar. Contenidos y materiales. València: CoEdCo. 



REPTES PLA DIRECTOR 2021-2030 (alguns)

REPTE 1 Crear espais de lectura i d’escriptura capaços de transformar els ciutadans 
en escriptors que troben o recuperen la seva veu.

REPTE 2 Formar lectors crítics capaços de reconèixer la lectura adequada, de 
detectar i resoldre desacords, etc.

REPTE 3 Transformar la lectura literària en experiències de vida i diàleg amb el 
nostre passat i pont amb la nostra herència futura.



Repte 1. CREAR ESPAIS D’ESCRIPTURA

 Transformar els usuaris en escriptors capaços de crear 
continguts diversos, inclusius, literaris o informatius 
en els espais virtuals lligats a la biblioteca.

 Ensenyar a escriure als adults = aprendre a explicar la 
seva història.

 Convertir la biblioteca en un generador de continguts 
per a la comunicació i el diàleg.

 Transformar la biblioteca en una comunitat de 
lectors.

http://www.romanistik.uni-freiburg.de/pusch/zfk/32/10_Baldaqui.pdf
https://www.sintesis.com/c%C3%B3mo%20escribir-300/claves%20para%20promocionar%20la%20lectura%20en%20la%20red-ebook-2611.html
https://roderic.uv.es/bitstream/handle/10550/76087/2011%20Cerlalc%20Lectura%20Escritura%20y%20desarrollo.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Repte 2. FORMAR LECTORS CRÍTICS
     Reconèixer el valor de la informació per poder exercir la ciutadania.
     Dominar els processos cognitius que permeten localitzar la informació, comprendre-la, 

avaluar-la i reflexionar-hi.
     Detectar les dificultats de la població amb la qual treballem i dissenyar accions per 

solucionar-les.

Llegir en l'era digital significa:
    Posar en joc nous continguts, coneixements, habilitats i estratègies diferents a les 

requerides en la lectura tradicional.
     Resignificar el terme «alfabetisme»: competències lectores tradicionals (adaptades a les 

noves formes de lectura) + noves competències.
     Garantir l'alfabetització per a tota la ciutadania, sigui quin sigui el seu origen i punt de 

partida.

https://cerlalc.org/publicaciones/dosier-lectura-en-papel-vs-lectura-en-pantalla/


Repte 3. TRANSFORMAR LECTURA LITERÀRIA

 Dialogar amb el nostre passat i crear ponts amb la nostra herència futura.   
 Formar lectors que transformin la lectura literària en experiència de vida
 Triar lectures que ens transformen en ciutadans.
 Crear contextos comunicatius [virtuals].
 Construir comunitats lectores.
 Compaginar la diversitat textual, literària, cultural i lingüística.
Formar les famílies en la lectura literària com a primers mediadors.



CONCLUSIONS

Qui escriurà o parlarà per nosaltres? Tota lectura i escriptura (també l’escolar) és un 
exercici del dret a poder parlar/escriure i a ser escolat/llegir.

Qui decideix què i com llegim? El dret a ser capaços de llegir de manera crítica, de 
saber com avaluar la qualitat i la credibilitat de la informació, de saber usar eines per 
detectar i usar informació amb desacords.

Ens faran llegir sempre el mateix relat? L’obligació  d’aconseguir una lectura des de la 
diversitat literària, cultural i lingüistica; de viure el nostre patrimoni literari, de 
preservar-lo i transmetre’l de manera viva a les noves generacions.


