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INTRODUCCIÓ  

Llegir no és fugir. Llegir és seguir vivint, i cadascú ho fa a la seua manera. 

Joan Fuster3   

 

La promoció de la lectura és un tema d’interés en aquest segle XXI, sobretot en els 

àmbits cultural, escolar i editorial. Els poders públics lligats a les àrees de cultura i 

d’educació han aprovat lleis i decrets relacionades amb aquest àmbit que en subratllen 

la importància i necessitat. A més, s’han dut a terme diverses campanyes. En l’última 

dècada s’han publicat nombrosos estudis i investigacions sobre aquest tema, una part 

considerable dels quals se centra en l’espai de la lectura per excel·lència: la biblioteca. 

Algunes institucions del nostre entorn com ara la FGSR, la Fundació SM, la Fundació 

Bromera o el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil han posat en marxa un bon 

nombre d’iniciatives de suport a la cultura dedicades fonamentalment a la promoció 

lectora. Així mateix, la promoció de la lectura s’ha fet també el seu lloc en el món de 

les tecnologies, el portal Leer.es n’és una bona mostra. Les TIC són les responsables de 

la transformació de la societat de la informació en què vivim i tota la nostra activitat 

s’hi basa. L’alfabetització digital del ciutadà es fa necessària en el nostre temps, a 

l’escola es plantegen grans desafiaments en l’aprenentatge de l’alumnat i el paper que 

la lectoescriptura ocupa en la formació de les persones. Hi ha una demanda de la 

incorporació de les noves tecnologies a l’escola, ja que ofereix possibilitats per a 

afavorir la lectura, l’escriptura i el treball d’investigació. 

Tot i que aquestes dades mostren un increment considerable de l’interés per la 

lectura, encara queda un llarg camí per recórrer al nostre país i, sobretot, es fa 

necessària la implementació d’una política pública de lectura. Pel que fa a la biblioteca, 

destaca la publicació de l’article 1134, la seua obligatorietat al centre educatiu i la 

millora que ha suposat la posada en marxa de programes i experiències. No obstant 

això, i malgrat els avanços aconseguits amb els projectes de millora, l’augment 

d’equipament tecnològic i una major cooperació entre biblioteques públiques, Espanya 

no assoleix encara les recomanacions de la UNESCO i se situa molt lluny d’aquestes 

                                                        
3
  Aforismes Joan Fuster (Bromera 2000). 

4 Espanya. Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. Butlletí Oficial de l’Estat, 4 de maig de 2006, 

núm.  106. 
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directrius. Quant al paper de la lectura a l’escola, es considera que és un dels principals 

objectius de totes les àrees i matèries i on s’ha d’implicar tota la comunitat educativa. 

Moltes comunitats autònomes ja disposen de pla lectors per fomentar la lectura i 

donar a la biblioteca un paper essencial al centre escolar. La Conselleria d’Educació al 

País Valencià publica l’Ordre 44/2011, per la qual es regulen els plans de foment de la 

lectura en tots els centres docents públics i concertats. Amb l’aprovació d’aquesta 

ordre, el foment de la lectura (activitat ja desenvolupada pels docents) esdevé un 

element fonamental i s‘ha de materialitzar en l’elaboració del pla lector del centre. 

Malauradament, la llei valenciana que regula el pla lector del centre s’aprova una 

vegada havíem finalitzat el període de la investigació de camp. La biblioteca escolar als 

tres centres analitzats, com a mostra significativa del panorama general, no era el cor 

del projecte pedagògic del centre escolar ni donava suport al currículum i la regulació 

de la promoció de la lectura depenia, sobretot, de la resposta i interés dels professors.  

Pel que fa al tipus d’investigació que es du a terme, cal assenyalar que el concepte de 

lectura i la investigació qualitativa es troben a dia de hui fortament vinculats, ja que 

aquest tipus d’investigació s’està utilitzant als estudis sobre la lectura. En disposem 

d’uns pocs que reflexionen i denuncien els entrebancs amb què s’ha topat la lectura i 

d’altres, que han obert un ventall de possibilitats que han permés aprofundir i analitzar 

pràctiques lectores. Però, com l’estat de la qüestió mostra, les investigacions sobre 

aquest àmbit són molt escasses per no dir pràcticament inexistents. Una gran part de 

les investigacions se centren en la biblioteca escolar com a centre del foment de la 

lectura al centre educatiu i, majoritàriament, es tracta d’investigacions quantitatives, 

experiències lectores purament descriptives que no concreten una metodologia o 

obres divulgatives sobre els beneficis de la lectura. 

La investigació que ara presentem no és un treball de definició, caracterització i 

reflexió. És un treball de camp que descriu, analitza i planteja uns indicadors 

d’avaluació d’una experiència realitzada sobre la promoció de la lectura. Aquest treball 

pretén continuar el camí d’altres investigacions qualitatives que han fixat el seu interés 

en la lectura, concretament en la lectura a l’aula. L’enfocament qualitatiu que presenta 

(quasi en la seua totalitat) ve donat per la intenció d’aquesta investigació: la realització 

d’una recerca molt oberta i flexible que es dirigeix a l’obtenció d’informació, centrada 

en la pràctica real a l’aula, sobre promoció de la lectura amb l’ús de les tecnologies, 

atés que el món digital ha irromput amb força en l’àmbit educatiu en els últims temps. 

Altres dos motius han contribuït a l’elecció de l’àmbit educatiu com a context espacial 

del treball de camp. D’una banda, la meua condició de docent i, per tant, familiaritzada 

amb el funcionament als centres i, d’altra, el fet que els adolescents formen part del 

col·lectiu que podrà, en un futur, convertir-se en lector competent. Aquests 
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adolescents aconseguiran una bona comprensió lectora, a través d’un llarg treball en 

què arriben a ser capaços de codificar la informació i aprendre. 

L’objectiu general de la investigació és analitzar la promoció de la lectura en el marc 

educatiu durant tot un curs escolar, agafant com a punt de partida tres centres 

escolars del nostre entorn. D’aquest objectiu primer es desglossen altres d’específics: 

observar críticament l’aplicació de les plataformes digitals per a la promoció de la 

lectura en l’aula a partir dels tres exemples concrets, analitzar i interpretar la utilitat 

d’aquestes tres experiències reals i, finalment, acostar aquests exemples de pràctiques 

lectores a les persones interessades així com valorar els assoliments aconseguits per 

formular indicadors qualitatius que relacionen les pràctiques de lectura amb les 

tecnologies. Cadascun d’aquests objectius específics coincideix al mateix temps amb 

una metodologia: l’estudi de casos múltiple, el grup de discussió i, en darrer lloc, la 

triangulació. El desenvolupament d’aquest treball de camp s’estructura en una sèrie de 

fases que ens facilita el seguiment compartit d’objectius i metodologies utilitzades al 

llarg de la investigació.  

Quant al disseny de la tesi doctoral, el treball està estructurat en tres grans blocs. El 

primer bloc presenta l’estat de la qüestió i abraça tres grans camps: el marc legislatiu, 

el marc de la investigació i la Web 2.0. El segon bloc planteja les metodologies pel que 

fa a la investigació en la lectura i proposa la metodologia que se seguirà al treball de 

camp per poder acomplir els objectius formulats. El treball pràctic és el tercer gran 

bloc d’aquest estudi, on es duu a terme una anàlisi majoritàriament qualitativa amb un 

estudi de casos inicial i la posterior triangulació d’informació. Una triangulació que 

s’aconseguirà a partir de tres punts de vista: el dels professors, el de l’alumnat i el de 

l’observadora. Finalment, es tanca la investigació amb unes conclusions que pretenen 

contribuir a la confecció d’un protocol futur sobre les pràctiques de lectura a l’aula 

amb l’ús de les tecnologies. 

L’estat de la qüestió s’estructura en tres parts. En la primera part es descriu la 

legislació que regula la promoció de la lectura en el marc del centre educatiu. Es 

mostren les recomanacions de l’IFLA/UNESCO, es dóna una visió del marc legal estatal i 

es revisa el marc legislatiu referent a la lectura en cada comunitat autònoma de l’Estat 

espanyol amb l’objectiu d’elaborar una comparativa amb el marc legal al País Valencià. 

La segona part presenta una selecció d’obres centrades en la promoció de la lectura i 

la biblioteca escolar. Aquests estudis es classifiquen en informes centrats en l’estat de 

la lectura a Espanya, obres de definició, caracterització, reflexió i metodologia d’anàlisi 

i, en últim lloc, treballs de camp. La tercera part ofereix una panoràmica general de les 

plataformes digitals sobre promoció de la lectura que hi ha durant el període de la 

investigació a Espanya. D’una banda, es mostren les plataformes de què disposa 

l’Administració central i les diferents administracions autonòmiques i d’altra, les 
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plataformes de les institucions més representatives relacionades amb el foment de la 

lectura i les iniciatives individuals més significatives que s’han dut a terme al País 

Valencià. 

Dos són els apartats dedicats a la metodologia. El primer presenta un estat de la 

qüestió sobre les principals metodologies aplicades a la investigació en lectura; el 

segon apartat descriu el marc metodològic que aplicarem en aquesta investigació. La 

primera part són estudis referencials que apareixen inclosos en la descripció dels 

mètodes, plantejaments i tècniques utilitzades que parteixen de la investigació 

qualitativa. La segona part es correspon amb la utilització dels mètodes i les tècniques 

seleccionats per a la investigació que apareixen descrites a partir dels autors tractats 

així com l’adaptació que s’ha dut a terme. També hi apareix el grup de treball que 

participa a la investigació: una investigadora, tres professors mediadors que realitzen 

la funció d’observadors participants i una selecció d’alumnes que participen com a 

subjectes. Els professors i alumnes són els actors que protagonitzen aquest treball.  

El treball de camp es divideix en tres parts, cadascuna de les quals coincideix amb un 

mètode utilitzat: l’estudi de casos, el grup de discussió i la triangulació. L’estudi de 

casos presenta el context i els participants que han estat observats. La descripció 

s’inicia amb els centres escollits, continua amb els professors seleccionats i tot seguit 

es donen a conéixer els estudiants triats. Finalitza amb les plataformes digitals que 

s’han fet servir. Al grup de discussió, s’explica com s’ha format i dut a terme. Es 

concreten els membres, les característiques, les funcions, la ubicació, la llengua i 

l’estructura de cadascuna de les sessions. Es descriuen les quatre reunions del grup de 

discussió que s’han realitzat a través de la informació de les actes. També apareixen els 

compromisos de participació a què han arribat els professors, els alumnes seleccionats 

i la investigadora. La triangulació s’estructura partint de les tres perspectives: la 

informació dels professors, la informació dels alumnes i la informació de l’observadora. 

La perspectiva del professor l’obtenim de les entrevistes en profunditat i de les 

intervencions realitzades al grup de discussió. El punt de vista dels alumnes es 

reflecteix en l’anàlisi quantitativa del qüestionari grupal i en l’anàlisi qualitativa de les  

històries de vida individuals i col·lectives, i dels relats de vida dels participants 

voluntaris. La informació de la investigadora-observadora ens ve donada per quatre 

tècniques: el diari personal, l’observació presencial aconseguida amb les visites als 

centres, l’observació virtual de les plataformes digitals i, finalment, l’anàlisi del discurs 

dels textos generats durant la investigació, els textos creats pels alumnes a l’aula, els 

textos generats pels alumnes per a la investigació i els textos generats pels professors 

sobre la creació dels alumnes. 

Pel que fa a la transcripció de les entrevistes enregistrades i les històries de vida 

mantingudes a través del xat del Messenger, cal apuntar que s’ha regularitzat d’acord 
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amb la normativa. S’ha fet una adaptació morfosintàctica a la varietat estàndard. No 

obstant això, i malgrat que s’ha establit aquest criteri, s’han mantingut col·loquialismes 

i expressions populars pel seu interés en la investigació, així com l’ús d’emoticones, 

rialles i onomatopeies significatives.    

Aquesta investigació conclou amb el desenvolupament dels nou objectius específics 

plantejats i derivats de l’objectiu primer, que ens serviran de conclusions. 

Finalment, i després de l’exposició de la bibliografia utilitzada, apareixen els apèndixs 

en format digital. Hi ha un total de vint apèndixs dels quals únicament hi apareixen 

numerats a l’índex onze, ja que, com es mostra a l’apartat corresponent, els últims nou 

apèndixs es presenten en document sonor MP3. 

Esperem que siga d’interés per al tribunal que ha de jutjar aquest treball i per als 

investigadors. Sobretot que aporte una visió aclaridora del que tenim a l’escola i d’allò 

que hi volem aconseguir, i, fins i tot, una perspectiva esperançadora sobre l’impacte de 

les TIC en l’àmbit de la lectura.  
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PRIMERA PART. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

L’estat de la qüestió d’aquesta investigació s’estructura en tres parts. La primera, 

descriu el tractament de la promoció de la lectura en el marc legislatiu, la segona part 

se centra en la metodologia de la investigació i, finalment, es tanca el capítol amb la 

promoció de la lectura en la Web 2.0.  

En la primera part es descriu la legislació que regula la promoció de la lectura en 

general i, en particular, en el marc del centre educatiu: es mostren les recomanacions 

de l’IFLA/UNESCO on s’insta als qui prenen les decisions que les apliquen. Després, es 

dóna una visió del marc legal estatal i, a continuació, es revisa el marc legislatiu 

referent a la lectura en cada comunitat autònoma de l’estat espanyol amb l’objectiu 

d’elaborar una comparativa amb el marc legal al País Valencià.   

La segona part ofereix una selecció d’obres centrades en la promoció de la lectura i en 

la biblioteca escolar. Aquests estudis apareixen ordenats cronològicament per mostrar 

els canvis i es classifiquen en: informes centrats en l’estat de la lectura a Espanya, 

obres de definició, caracterització, reflexió i metodologia d’anàlisi i treballs de camp. 

Cada apartat de la classificació presenta unes característiques comunes, conseqüència 

de l’estudi i l’anàlisi de les investigacions, que mostren unes línies comunes pel que fa 

a la metodologia emprada, la descripció que realitzen i les reflexions a què arriben. 

L’última part mostra una panoràmica general de les plataformes digitals sobre 

promoció de la lectura que hi ha durant el període de la investigació a Espanya. En 

primer lloc, es fa un recorregut per l’Administració central així com per les diferents 

administracions autonòmiques. Quant al nivell privat, se centren en les plataformes de 

les institucions més representatives relacionades amb el foment de la lectura. També 

s’hi descriuen les iniciatives individuals més significatives que s’han dut a terme al País 

Valencià, on els docents i els bibliotecaris són els protagonistes. Finalment, el capítol i 

la primera part conclou amb un apartat dedicat a l’exposició del concepte Web 2.0. 

És important assenyalar que el període temporal que comprén aquesta primera part 

dedicada a la descripció de l’estat de la qüestió finalitza el mateix any que es tanca el 

treball de camp d'aquesta investigació, és a dir, el 31 de desembre de 2011. Per tant, la 

legislació, les investigacions i les plataformes analitzades arriben fins aquesta data.  
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1. La promoció de la lectura en el marc legislatiu 

La descripció de l’estat de la qüestió legislatiu proporciona dades descriptives de les 

normatives que legislen les polítiques de lectura als centres escolars a Europa i a 

Espanya. Les dades permeten fer l’anàlisi comparativa amb el marc legislatiu valencià. 

Per tant, al final d’aquest apartat es compara la legislació valenciana i les línies 

d’actuació amb la de la resta d’autonomies contextualitzades en la nacional i en les 

directrius dels organismes generals amb la finalitat d’avaluar comparativament la 

situació legislativa de la lectura en el context escolar al País Valencià.  

La major part de la legislació consultada orienta la promoció de la lectura que es fa als 

centres escolars en les biblioteques escolars; per això, la major part de la legislació 

sobre promoció de la lectura se centra en el marc de la biblioteca escolar, com a 

responsable i com a centre o espai on centralitzar les accions de la promoció lectora. 

Per tant, la presentació del marc legislatiu serà també d’aquest espai. 

1.1 Marc general 

Aquest capítol se centra en el marc legal actual establert pel que fa a la promoció de la 

lectura en l’ensenyament obligatori. El punt de partida és el marc general que es 

concreta amb les directrius que proposa la UNESCO, després hi destaca el marc estatal, 

on s’explica la normativa de lectura i biblioteca escolar que regeix la Llei Orgànica 

d’Educació i, finalment, hi apareixen els diferents plans de lectura al marc autonòmic.  

Com hem indicat, la presència destacada i contínua de la biblioteca escolar al llarg de 

la investigació es justifica perquè la biblioteca és la ubicació principal de la lectura al 

centre educatiu a Europa i a la majoria de les autonomies espanyoles. Això és el que 

marca la llei, el model d’actuació que presenten els estudis i l’espai principal de foment 

de la lectura, tema central d’aquesta investigació. La biblioteca escolar suposa un 

impuls a la lectura entre els més joves, afavoreix que l’alumnat siga el protagonista del 

procés d'aprenentatge, possibilitant-li l'accés a tota mena de recursos i serveis per tal 

de fomentar la capacitat d'investigació, promou l’acostament a la lectura com a font 

de plaer i vehicle d'accés a la cultura i facilita la tasca docent del professorat 

mitjançant la utilització dels recursos del fons documental. A més, tota activitat que 

duu gent a la biblioteca fomenta la cultura i la lectura, ja que les biblioteques aprofiten 

aquestes accions per a difondre el fons. Com s’apunta al bloc Bdig (Biblioteques 

digitals i cooperació)5: “les biblioteques són alguna cosa més que edificis plens de 

llibres, són espais per a l’autodesenvolupament, són col·leccions vives que ens 

                                                        
5
 <http://bdig.blogspot.com/2011/12/el-foment-de-la-lectura-i-les.html>  
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ofereixen camins per on créixer, són persones que tenen per objectiu professional 

fomentar i facilitar la lectura, ajudar als lectors a trobar els seus propis interessos i a 

alimentar-los i a alfabetitzar informacionalment”.  

No obstant això, aquest marc no és el que es dóna al País Valencià durant el període de 

la investigació, situat en el curs escolar 2010-2011; per això, només una de les 

pràctiques investigades té en compte la biblioteca escolar, amb tot, aquesta no és el 

centre de la nostra investigació. 

1.1.1 Manifest de la biblioteca pública i de la biblioteca escolar 

En la descripció del marc legal europeu, destaquen les aportacions de l’IFLA/UNESCO. 

El punt de partida és el document Public Library Manifesto (Manifest de la biblioteca 

pública) publicat l’any 19946 pel Grup de Biblioteca Pública del Col·legi Oficial de 

Bibliotecaris-Documentació de Catalunya. Aquest manifest declara que la UNESCO creu 

en la biblioteca pública com a força viva per a l'educació, la cultura i la informació. Per 

aquesta raó, la UNESCO anima els governs nacionals i locals a donar suport i a 

comprometre's activament en el desenvolupament de les biblioteques públiques. 

 

Els serveis de la biblioteca pública es fonamenten en la igualtat d'accés per 

a tothom, sense tenir en compte l'edat, la raça, el sexe, la religió, la 

nacionalitat o la classe social. Cal oferir serveis i materials específics a 

aquells usuaris que, per alguna raó, no poden utilitzar els serveis i materials 

habituals, com és el cas de minories lingüístiques, persones amb 

discapacitats o gent hospitalitzada o empresonada. (IFLA/UNESCO 1994) 

 

Posteriorment crearà, i serà aquest manifest el nostre centre d’interés, el manifest de 

l’IFLA/UNESCO The school library in teaching and learning for all (Manifest de la 

biblioteca escolar) publicat l'any 2000 en català pel Grup de Biblioteques Escolars del 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya7 per a promoure la 

                                                        

6  La versió revisada del manifest de la UNESCO de la Biblioteca Pública es va publicar l’any 1972. Al 

novembre de 1994 s’edita una tercera versió que actualitza els objectius i missions de la biblioteca 

pública. 

7  Aquest manifest va ser adoptat pel PGI (Programa General d’Informació) de la UNESCO durant el 

mes de desembre de 1998 i es va aprovar en la 30a Conferència General d'aquesta institució a la 

tardor de 1999. 
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biblioteca escolar en les seues escoles, regions i països. El manifest indica que la missió 

de la biblioteca escolar ha de ser proporcionar informació i dotar els estudiants 

d'habilitats d'aprenentatge per permetre'ls ser ciutadans responsables.  

 

La biblioteca escolar ofereix serveis d'aprenentatge, llibres i altres recursos 

a tots els membres de la comunitat escolar per tal que desenvolupin el 

pensament crític i utilitzin de manera eficaç la informació en qualsevol 

suport i format. (…) El personal de la biblioteca ajuda a utilitzar els llibres i 

altres recursos d'informació, tant els d'imaginació com els de coneixement, 

tant els impresos com els electrònics i tant els d'accés directe com els 

d'accés remot. Aquests materials complementen i enriqueixen els llibres de 

text, els materials docents i els mètodes pedagògics. (IFLA/UNESCO 2000) 

1.1.2 Directrius per a la biblioteca escolar 

A partir d’aquest manifest es desenvolupen The School Library Guidelines (Directrius 

IFLA/UNESCO per a la biblioteca escolar), publicades l’any 2002 i traduïdes al català 

l’any 2005. Són unes noves indicacions creades per informar als líders responsables de 

la presa de decisions a nivell nacional i local d'arreu del món i per donar suport a la 

comunitat bibliotecària, és a dir, han estat escrites per a ajudar les escoles a aplicar els 

principis expressats al manifest.  

La redacció de les directrius anteriors s'ha elaborat en contextos locals molt diversos, 

per recollir i satisfer les necessitats de tot tipus de centre educatiu, ja que cal aplicar-

les tenint en compte el context local. Les directrius resultants són el producte d'un 

llarg debat i molt d’assessorament. Aquestes directrius es resumeixen en sis punts 

bàsics, considerats requisits mínims perquè es done la condició de biblioteca escolar: 

1. Una gestió efectiva de la biblioteca escolar. La biblioteca escolar ha de disposar 

d'una gestió efectiva que s'aconseguirà amb una política bibliotecària. Aquesta política 

es dissenyarà tenint present les necessitats generals del centre educatiu i, únicament, 

serà aplicable si la comunitat escolar en la seua totalitat dóna suport, amb la qual cosa 

la política bibliotecària ha de redactar-se amb la màxima participació. L'èxit efectiu 

d'una biblioteca ben gestionada es regeix pels següents elements: el finançament, la 

ubicació, els recursos, l'organització, la plantilla, l'ús i la promoció. La biblioteca escolar 

ha de disposar d'un finançament suficient i regular per destinar, mitjançant un pla 

pressupostari, a personal format, materials, tecnologies i equipaments, i l’ accés ha de 

ser gratuït. En el procés de planificació cal tindre en compte la ubicació cèntrica, 

l'accessibilitat i proximitat, el factor soroll, la il·luminació adequada i suficient, la 
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temperatura ambiental adequada, el disseny adequat per satisfer les necessitats 

especials dels usuaris de la biblioteca amb discapacitats, les dimensions adequades per 

contindre la col·lecció, la flexibilitat per permetre multiplicitat d'activitats i canvis 

futurs tant al currículum com a la tecnologia i també la llista de diferents zones: zones 

d'estudi i recerca, zona de lectura informal, zona formativa, zona de treball i projectes 

en grup, zona administrativa.  

Pel que fa als recursos materials, cal un espai bibliotecari d'alt estàndard i d'una àmplia 

varietat de recursos d'alta qualitat. És bàsic escollir un sistema de catalogació i 

classificació dels recursos d'acord amb els estàndards bibliogràfics acceptats a nivell 

internacional i nacional. D'altra banda, fent referència als recursos humans, és de vital 

importància disposar de personal ben format i altament motivat, integrat per un 

nombre suficient de membres segons la dimensió del centre educatiu i les necessitats 

especials de serveis bibliotecaris. El principal rol del bibliotecari és contribuir a assolir 

la missió i els objectius del centre educatiu. Els serveis i recursos oferits per la 

biblioteca escolar s'han de promocionar activament de manera que els grups 

destinataris siguen sempre conscients del rol essencial de la biblioteca com a part 

activa del procés d'aprenentatge i com a portal d'accés a tot tipus de recursos 

d'informació.  

2. Un bon equipament. Una biblioteca escolar equipada apropiadament ha de ser 

segura, estar ben il·luminada i tindre un disseny que incorpore mobiliari robust, 

ajustable i durador, una estructura i gestió que proporcione un accés equitatiu i àgil a 

una col·lecció organitzada i diversificada de recursos i una estructura i gestió que 

resulte estèticament atractiva per l'usuari i que estimule el lleure i l'aprenentatge, amb 

una guia i senyalització clara i atractiva. A més, la biblioteca escolar ha de proporcionar 

l'accés a tot l'equipament electrònic, informàtic i audiovisual necessari.  

3. Una correcta coordinació. La direcció ha d'assegurar la cooperació entre el personal 

docent i el personal bibliotecari. Ha de preocupar- se que els bibliotecaris escolars 

estiguen involucrats en l'ensenyament, en la planificació del currículum, en la formació 

permanent del personal, en l'avaluació del programa i en l'aprenentatge dels 

estudiants. A més, cada cap de departament/coordinador de cicle ha de cooperar amb 

la biblioteca per garantir que la varietat de recursos informatius i de serveis cobrisca 

les necessitats específiques de les àrees temàtiques del departament/cicle i ha 

d'involucrar la biblioteca en els processos de planificació i prestar atenció a la 

biblioteca com a part essencial de l'entorn educatiu i com a centre de recursos per a 

l'aprenentatge. D'altra banda, la biblioteca pot proporcionar una oportunitat als pares 

d'involucrar-se al centre educatiu. Com a voluntaris, poden ajudar en tasques 

pràctiques i donar suport a la plantilla de la biblioteca. També poden participar en 

programes de promoció de la lectura i motivar les activitats lectores dels fills a la llar. 
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4. Una vinculació adequada. Cal cooperar i compartir recursos amb les biblioteques 

públiques, ja que pot ser beneficiós per a la millora dels serveis bibliotecaris per a 

infants i joves d'una comunitat determinada.  

5. Una completa formació d'usuaris. Pel que fa a la formació d'usuaris, s'han de donar 

cursos i programes centrats en la biblioteca adreçats a ensenyar estudiants i 

professorat com utilitzar-la. Els cursos, especialment dissenyats per al professorat, 

haurien d'oferir-los informació clara sobre la funció de la biblioteca en el procés 

d'aprenentatge i ensenyament i sobre el suport que els pot oferir el personal de la 

biblioteca. Els cursos per als estudiants els faciliten un procés d'aprenentatge que pot 

aplicar-se a totes les assignatures així com a la vida real, ja que l'estudiant ha de 

construir el significat a partir de la informació, ha de crear un treball de qualitat, ha 

d'aprendre de manera autònoma, ha de participar eficientment com a membre d'un 

grup de treball i ha d'utilitzar la informació i la tecnologia de la informació de forma 

responsable i ètica.  

6. Una supervisió i una avaluació contínua. La direcció ha de supervisar contínuament 

el rendiment dels serveis per poder assegurar-se que les estratègies adoptades 

permeten assolir els objectius marcats. Cal realitzar una avaluació anual que incloga les 

principals àrees del document del pla d'acció amb la finalitat de comprovar si 

s'assoleixen els objectius marcats per la biblioteca, el currículum i el centre educatiu, si 

es satisfan les necessitats de la comunitat escolar, si es poden satisfer les necessitats 

canviants a mesura que van emergint, si la provisió de recursos és l'adequada i si els 

recursos són efectius en relació al cost.  

1.1.3 Manifest per a biblioteques digitals8  

The mission of the digital library is to give direct access to information 

resources, both digital and non-digital, in a structured and authoritative 

manner and thus to link information technology, education and culture in 

contemporary library service. (Manifest per a les biblioteques digitals9 

2011) 

 

La UNESCO ha aprovat el Manifest per a biblioteques digitals de l’IFLA en la 

Conferència General 2011. Aquest manifest estableix els principis per a ajudar a les 

biblioteques en la realització de tasques de digitalització i intentar reduir la bretxa 

                                                        
8  <http://www.lecturalab.org/story.php?id=2764. (16-12-2011)>. 

9
 <http://www.ifla.org/files/digital-libraries/documents/ifla-unesco-digital-libraries-manifesto.pdf>. 
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digital, un punt clau a aconseguir dins dels objectius de desenvolupament del mil·lenni 

de les Nacions Unides10.  

El manifest el va iniciar l’expresidenta de l’IFLA, Claudia Lux. Abans de la ratificació de 

la UNESCO, va ser aprovat per la Junta de Govern de l’IFLA l’any 2010 i pel programa 

intergovernamental Informació per a tots de la UNESCO (IFAP) a febrer del 2011. 

La seua aprovació permet als membres de l’IFLA treballar en col·laboració amb els 

estats membres de la UNESCO en un context d’estratègies electròniques nacionals 

destinades a augmentar l’accés a la informació i el desenvolupament. Per al 

desenvolupament de la missió el manifest enumera els següents objectius: 

a. Donar suport a la digitalització, l’accés i la preservació del patrimoni cultural i 

científic 

b. Facilitar l’accés de tots els usuaris als recursos d’informació arreplegats per les 

biblioteques, respectant els drets de propietat intel·lectual 

c. Crear sistemes de biblioteques digitals interoperables per a promoure els 

estàndards oberts i l’accés 

d. Donar suport al paper fonamental de les biblioteques i els serveis d’ informació 

en la promoció dels estàndards comuns i les bones pràctiques 

e. Crear consciència de l’urgent necessitat de garantir l’accessibilitat al material 

digital.  

f. Vincular les biblioteques digitals a xarxes d’investigació i desenvolupament 

d’alta velocitat 

g. Aprofitar la convergència dels mitjans de comunicació i el paper de les 

institucions per a crear i difondre continguts digitals 

L’IFLA insta als governs nacionals, a les organitzacions intergovernamentals i als 

patrocinadors que reconeguen la importància estratègica de les biblioteques digitals i 

que donen suport de manera activa el seu desenvolupament.  

Conclusions 

Les biblioteques escolars tenen una funció essencial en l’educació i 

serveixen com a centres d’activitat cultural i fonts d’informació i de 

materials. Estimulen l’esforç de l’alumnat i promouen bons hàbits d’estudi. 

Les biblioteques escolars fomenten el plaer de llegir, la lectura com a 

activitat d’oci, així com la consulta sobre diferents temes i són un espai on 

                                                        
10

 <http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/>.  
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els alumnes poden aprendre activament com buscar informació a partir 

d’una gran varietat de fonts. (Currículum vigent de Noruega 1997)  

 

Com assenyala la FGSR (2005: 19-50), la biblioteca escolar en una part de països 

europeus es regula mitjançant la legislació educativa. A França, Polònia, Dinamarca, 

Islàndia, Hongria, Letònia, Lituània, Noruega i Eslovàquia, la biblioteca escolar és un 

servei obligatori. En la resta de països europeus, Àustria, Alemanya, Finlàndia, Grècia, 

Holanda, Malta, Luxemburg, Portugal, Regne Unit i República Txeca, no n’està legislada 

l’obligatorietat. Així i tot, es fomenta l’existència de biblioteques en centres educatius 

a través de diverses iniciatives com ara convenis entre els ministeris de Cultura i 

Educació, plans de finançament de les biblioteques escolars, el servei bibliotecari per a 

les escoles o els plans de millora de les biblioteques escolars. A Europa la biblioteca 

escolar es considera un element clau en el procés educatiu als centres escolars i el 

paper atorgat queda reflectit en nombrosos textos legals que defineixen el seu vessant 

pedagògic i la consideren centre de recursos educatius (multimèdia).   

No obstant això, la legislació general que regula les biblioteques escolars a Europa, 

tants els documents marc de l’IFLA/UNESCO com les legislacions educatives europees, 

fan referència específicament als serveis prestats, els recursos humans, les 

instal·lacions, els equipaments, el fons, els models de finançament i l’automatització i 

cooperació amb altres xarxes bibliotecàries, però no s’ocupen de les accions de 

promoció de la lectura, tema d’aquesta investigació. 

1.2 Marc estatal 

Pels interessos de la investigació, diferenciem entre la legislació estatal específica 

sobre la lectura, el llibre i la biblioteca pública, i la legislació educativa. 

La legislació específica inclou dins de la biblioteca pública, la biblioteca escolar i 

contextualitza el paper fonamental que desenvoluparà en la societat, ja que atén la 

pluralitat de matisos que abraça el concepte de lectura i la diversitat de formats que 

ofereix el concepte de llibre. La legislació educativa també s’adequa a la nova realitat i 

aposta per una renovació educativa on primen els conceptes de formació de 

professorat, dotació de recursos educatius, treball en equip, investigació i 

experimentació, foment de la lectura i ús de biblioteca escolar. Tot un conjunt de 

factors que afavoreixen la qualitat de l’ensenyament. 
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1.2.1 La Llei de la lectura, del llibre i de les biblioteques 

La Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, del llibre i de les biblioteques té com a 

objectiu primer promoure les accions per propiciar l’adquisició de la lectura i 

desenvolupar hàbits lectors en tota la població. Pel que fa al marc educatiu, la llei 

considera la lectura i el seu foment una eina bàsica per a l’exercici del dret a 

l’educació, així com un instrument transversal i determinant per al rendiment escolar. 

A més, considera que la biblioteca pública, escolar i universitària fan un paper 

insubstituïble en el desenvolupament, manteniment i millora dels hàbits lectors.   

Pla de foment de la lectura  

La Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, el llibre i les biblioteques, expressa que 

“els plans de foment de la lectura consideraran la lectura com una eina bàsica per a 

l’exercici del dret a l’educació i a la cultura, en el marc de la societat de la informació i 

subratllaran l’interés general de la lectura en la vida quotidiana de la societat, 

mitjançant el foment de l’hàbit lector”. La concreció de la llei és el Pla de Foment de la 

Lectura11 del Ministeri de Cultura. Té com a objectius principals: conéixer la 

consciència social sobre la importància de la lectura, impulsar l’accessibilitat i dotació 

adequada de biblioteques públiques i biblioteques escolars, realitzar i ajudar a la 

realització d’activitats de promoció de la lectura en diferents àmbits i atendre a 

col·lectius amb dificultats per accedir al llibre i a la lectura. Entre les activitats que 

duen a terme, destaquen la creació de l’Observatori de la Lectura i el Llibre com a 

instrument d’anàlisi, el foment de l’hàbit lector en centres públics, la potenciació de la 

biblioteca pública, les activitats d’animació a la lectura i les accions de conscienciació i 

col·laboració amb altres institucions.   

Observatori de la Lectura i del Llibre 

La Llei 10/2007, de 22 de juny, de la lectura, el llibre i les biblioteques, en la seua 

disposició addicional segona, estableix la creació de l'Observatori de la Lectura i del 

Llibre12 com un òrgan col·legiat adscrit al Ministeri de Cultura a través de la Direcció 

General del Llibre, Arxius i Biblioteques, determinant com a objectiu principal l'anàlisi 

permanent de la situació del llibre, la lectura i les biblioteques. Així mateix, proposa 

actuacions per millorar la situació dels creadors literaris i els seus drets, realitza una 

                                                        
11 <http://va.www.mcu.es/libro/MC/PFL/index.html>.  

12
 <http://va.www.mcu.es/libro/MC/ObservatorioLect/index.html>.  
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tasca de suport i reconeixement a la tasca exercida pels traductors i ofereix un lloc 

d'informació, investigació i anàlisi sobre àrees de treball relacionades amb la indústria 

del llibre, el foment de la lectura, les biblioteques o la creació literària. 

1.2.2 La Llei Orgànica d’Educació  

La importància del foment de la lectura i la millora de les biblioteques escolars es 

posen de manifest a la LOE. Aquesta llei inclou l’atenció que els poders públics han de 

prestar a aquest factor i esmenta que les biblioteques escolars contribuiran a fomentar 

la lectura i que els alumnes puguen accedir a la informació i a altres recursos per al seu 

aprenentatge. A més, explica que hi ha una relació estreta associada amb el 

desenvolupament de les competències bàsiques. La biblioteca escolar es considera un 

element imprescindible per a l’assoliment de les competències bàsiques com ara la 

comunicació lingüística, aprendre a aprendre, el tractament de la informació i 

l’autonomia i iniciativa personal, així com un recurs molt útil per a l’adquisició de la 

resta de competències. 

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació té com a un dels objectius a complir 

per afavorir la qualitat de l'ensenyament: "fomentar, desenvolupar, promoure i 

afermar la lectura i l'ús de biblioteques". Aquesta llei disposa en l’article 2.2 que els 

poders públics prestaran una atenció prioritària al conjunt de factors que afavoreixen 

la qualitat de l’ensenyança i, en especial, el foment de la lectura i l’ús de biblioteques. 

La resta d’articles i decrets que millor ho concreten són aquests: 

Les etapes educatives 

L’article 14.5 d’aquesta llei orgànica estableix que en el segon cicle de l’Educació 

Infantil les administracions educatives fomentaran una primera aproximació a la 

lectura. D’altra banda, els reials decrets d'ensenyaments mínims de Primària, 

Secundària i, també, de Batxillerat demanen: donar-li més importància al foment de la 

lectura, ja que constitueix un factor fonamental per al desenvolupament de les 

competències bàsiques; la implicació de totes les matèries i que hi haja un temps de 

lectura obligatori; la necessitat de l'ús de noves tecnologies per a realitzar, entre altres 

coses, els treballs d'investigació; així com aconseguir que la lectura es convertisca en 

un hàbit i en un interés per als joves que s'assolisca des de l'aula, des del centre 

escolar, des de casa i, fins i tot, des del municipi. 

Dins dels objectius de Primària, hi trobem el desenvolupament dels hàbits de lectura 

en les llengües oficials de la comunitat autònoma (article 17.e). En Secundària 

obligatòria, trobem d'una banda el treball de la comprensió lectora en totes les àrees 
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(articles 24.7 i 25.5) així com la dedicació d’un temps a la lectura a fi de promoure 

l’hàbit (article 26.2) i, d'altra, l'inici en el coneixement, la lectura i l'estudi de la 

literatura de la/les llengua/llengües oficial/s de la comunitat autònoma (article 23.h). A 

Batxillerat, uns dels objectius és refermar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com 

a condicions necessàries per a l'eficaç aprofitament de l'aprenentatge i com a mitjà del 

desenvolupament personal (article 33.d). 

Els principis pedagògics 

Els principis pedagògics de la LOE estableixen que en l'etapa d'Educació Infantil es 

fomentarà una primera aproximació a la lectura (article 14). En l'etapa de Primària, a fi 

de fomentar l'hàbit de la lectura, es dedicarà un temps diari a aquesta (article 19). En 

l'etapa d'ESO per continuar promovent l'hàbit de la lectura, es dedicarà un temps a la 

lectura en la pràctica docent de totes les matèries (article 26) i, en Batxillerat, d'una 

banda es promouran les mesures necessàries, perquè en les diverses matèries es 

desenvolupen activitats que estimulen l'interés i l'hàbit de lectura i, d'altra, la 

necessitat de treballar en equip i aplicar mètodes d'investigació (article 35). 

Les biblioteques escolars 

Per primera vegada es destina un article complet a les biblioteques escolars en una llei 

general d’educació. L'article 113, sobre biblioteques escolars, obliga cada centre 

escolar que dispose d'una biblioteca que dotarà l'administració pública de forma 

progressiva, la qual tindrà com a funció bàsica el foment de la lectura i l'accés a la 

informació i a uns altres recursos per a l'aprenentatge de la resta d'àrees i matèries i a 

la formació en l'ús crític d'aquests. A més, haurà de funcionar com un espai obert a la 

comunitat educativa dels centres respectius i podrà estar coordinada amb la biblioteca 

pública.  

Tot açò implica d'una banda la necessitat de crear iniciatives per fomentar la lectura i, 

d'altra, que la biblioteca escolar siga una font de recursos i que es convertisca en l'eix 

del centre escolar. 

Calendari d’Aplicació de la LOE 

El Reial Decret 806/2006, de 30 de juny, estableix el calendari d’aplicació de la nova 

ordenació del sistema educatiu, establida per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d’Educació. Aquesta aplicació de la nova ordenació del sistema educatiu es consolida a 
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partir del curs 2008/09, ja que la LOE instaura de manera definitiva un nou model 

educatiu que arriba per primera vegada a totes les etapes educatives. L’alumnat 

d'Infantil, de primer i segon cicle de Primària, tot el de Secundària i el de primer de 

Batxillerat, estudia seguint les línies mestres d'un sistema educatiu plenament 

europeu, exigent amb la qualitat i el funcionament del model, però prou flexible com 

per adaptar-se a les necessitats de cada alumne i traure el màxim rendiment de tots: 

d'aquells que tenen més dificultats i també d'aquells que presenten altes capacitats. 

El Pla de Millora de les Biblioteques Escolars 

La implantació d’aquest nou sistema educatiu i la posada en marxa de programes i 

mesures per a afavorir el procés d’aprenentatge de l’alumnat i millorar la qualitat 

educativa als centres escolars ha contribuït al desenvolupament i a la distribució 

econòmica del programa de biblioteques escolars, un dels principals recursos per a 

impulsar la lectura en la comunitat educativa. 

El Pla de Millora de les Biblioteques Escolars, iniciat l’any 2005, té com a objectiu 

principal millorar les dotacions de llibres de lectura i materials, així com els equips 

necessaris per a la seua gestió. El pla es concep com un programa de cooperació amb 

les Comunitats Autònomes, ja que les comunitats es comprometen a aportar una 

quantitat igual a la que reben per part del Ministeri d’Educació, Política Social i Esport. 

Aquests fons que es distribueixen entre les diferents comunitats autònomes van 

destinats a l’increment de les dotacions bibliogràfiques, audiovisuals i informàtiques, 

així com a altres despeses necessàries per a la millora de la qualitat de les biblioteques 

escolars. Entre els objectius principals del programa destaca la millora de 

l’accessibilitat de les biblioteques escolars fora de l’horari lectiu i la formació del 

professorat en la integració de la biblioteca escolar en l’activitat docent.  

Com s’indica a l’informe elaborat per la redacció de l’Anuario de Bibliotecas Españolas 

2010 (FAG 2010: 120-190), en el marc de les accions destinades a la millora de les 

biblioteques escolars, el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport ha contribuït, en 

col·laboració amb les comunitats autònomes, a elevar la qualitat i dotació de les 

biblioteques escolars amb aportacions econòmiques anuals del pressupost del 

Departament que, fins a l’any 2008, ascendeixen a un total de cinquanta-dos milions 

d’euros. Aquestes aportacions de l’Estat van associades a la signatura dels 

corresponents convenis de col·laboració en què s’estableix que les administracions 

autonòmiques, al mateix temps, han de contribuir amb almenys una quantitat igual a 

l’aportada pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esport, per al finançament conjunt 

d’actuacions centrades en la millora de les dotacions bibliogràfiques, la dotació de 

biblioteques d’aula, la dotació de mobiliari i material informàtic i multimèdia, la 
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reforma i adequació de les instal·lacions, incloses les connexions a Internet, les 

adaptacions d’espais que permeten l’obertura de la biblioteca en horaris no lectius, la 

millora de l’atenció bibliotecària i programes de formació del professorat, entre altres. 

D’altra banda, per a l’àmbit de gestió del Departament s’ha destinat, en el període de 

2005 a 2007, la quantitat global de 2.709.130 euros a les biblioteques escolars, amb la 

qual cosa la pràctica totalitat dels centres de les ciutats de Ceuta, Melilla i els centres 

espanyols de l’exterior han rebut una quantitat important per a la millora de la 

biblioteca. A més, el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport convoca anualment el 

Concurs Nacional de Premis a Projectes per a la Millora de les Biblioteques Escolars als 

centres públics d’Educació Infantil i Primària i d’Educació Secundària. La repercussió 

d’aquesta convocatòria es reflecteix al nombre de centres que hi participaren. L’any 

2005 es presentaren més de quatre-cents projectes i es concediren quaranta-sis 

premis per un import que va ascendir a 712.000 euros. A l’any 2010 es concedeixen 

premis a centres que destaquen per les bones pràctiques en la dinamització i innovació 

de les biblioteques escolars. Aquesta modificació s’ha realitzat com a resultat de les 

aportacions a les comunitats autònomes. En totes les convocatòries s’han presentat 

més de tres-cents projectes i s’han concedit vint-i-set premis per un import total de 

207.000 euros a uns altres centres educatius destacats en la millora de la biblioteca. 

També, des de l’any 2007, el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport convoca 

anualment ajudes per a l’elaboració de materials didàctics i matèries del currículum i la 

realització d’estudis sobre la lectura i biblioteques escolars. L’import de cada 

convocatòria és de quatre-cents mil euros. A més, el Ministeri d’Educació, Política 

Social i Esport, a través de l’ISFTIC13 facilita a les Comunitats Autònomes el programa 

informàtic de gestió de biblioteques Abies, eina útil per a l’organització de la 

biblioteca: catalogació, teixell, préstec.Des de l’any 2010 es beneficien més de tretze 

mil cinc-cents centres educatius de tot el territori nacional. L’ISFTIC imparteix formació 

virtual sobre les biblioteques escolars, ha format més de cinc mil professors i ofereix 

referències bibliogràfiques de literatura infantil i juvenil així com recursos per a la 

dinamització de les biblioteques escolars. Així mateix, el Ministeri ha emprés una tasca 

de difusió d’experiències per a la millora de les biblioteques dels centres escolars a 

través de publicacions que arrepleguen les bones pràctiques i exemples destacats dels 

centres premiats als Concursos Nacionals de Biblioteques Escolars. 

El Ministeri d’Educació, Política Social i Esport organitza seminaris i jornades de treball 

en què participen els responsables i tècnics de les Administracions educatives 

autonòmiques, amb la intenció d’intercanviar experiències de política educativa i 

establir un fòrum per a la cooperació territorial en l’àmbit de les biblioteques escolars. 

                                                        
13

 <http://www.ite.educacion.es>.  
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Finalment, el Ministeri d’Educació, Política Social i Esport, establit el Consell de 

Cooperació Bibliotecària a partir de la promulgació de la Llei de la lectura, del llibre i de 

les biblioteques, ha constituït la Comissió Tècnica de Biblioteques Escolars dins de la 

Conferència Sectorial d’Educació on participen representants de totes les comunitats 

autònomes. Les funcions d’aquesta comissió són assessorar i assistir a la Comissió 

General d’Educació en els temes relacionats amb les biblioteques escolars i afavorir la 

cooperació amb altres tipus de biblioteques.  

Les mesures posades en marxa i el finançament destinat han generat iniciatives de 

totes les administracions educatives, com ara plans de foment de lectura, plans o 

convocatòries autonòmiques per a la millora i dinamització de les biblioteques 

escolars, plans de formació del professorat, programes de cooperació amb altres 

institucions. Aquestes iniciatives posen de manifest l’impuls notable que les 

biblioteques escolars estan rebent de les Administracions educatives en aquests anys. 

Conclusions 

L’Estat espanyol no disposa d’una política pública de lectura, perquè les competències 

referides a la lectura estan transferides a les comunitats autònomes. No obstant això, 

la Llei de la lectura, del llibre i de les biblioteques i la Llei Orgànica d’Educació han 

servit per fomentar, desenvolupar, promocionar i afermar la lectura i l’ús de la 

biblioteca. 

 

a. La Llei de la lectura, del llibre i de les biblioteques posa en marxa el Pla de Foment 

de la Lectura dirigit a tota la població, crea un Observatori de la Lectura i del Llibre 

i es fonamenta en el paper insubstituïble de la biblioteca. Encara no s’ha dut a 

terme una avaluació d’aquest pla. 

b. La LOE suposa una aposta clara per a la millora de la competència lectora de 

xiquets i joves que permet un augment en la capacitat dels hàbits de lectura. 

c. L'article 113, sobre biblioteques escolars, obliga cada centre escolar que dispose 

d'una biblioteca14 que dotarà l'administració pública de forma progressiva. 

d. La LOE ajuda al desenvolupament de les competències bàsiques. 

e. La LOE dóna una atenció específica a la lectura en cadascuna de les etapes 

educatives. 

– A l‘Educació Infantil, s‘incorpora l‘inici de la lectoescriptura. 

                                                        
14 A França, Polònia, Dinamarca, Islàndia, Hongria, Letònia, Lituània, Noruega i Eslovàquia, la biblioteca 

escolar també és un servei obligatori. 
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– A l‘Educació Primària, s’estableix l‘obligatorietat de dedicar un temps mínim 

diari a la lectura i la necessitat de treballar la lectura en totes les àrees. 

– A l’Educació Secundària Obligatòria, es reitera l‘obligació d‘incorporar la lectura 

a les activitats de totes les matèries. 

– Al Batxillerat, es busca afermar els hàbits de lectura promovent mesures 

perquè en les diverses matèries es desenvolupen activitats que estimulen 

l‘interés i l‘hàbit de la lectura. 

1.3 Marc autonòmic  

Per materialitzar aquests objectius que proposa la LOE i que la UNESCO comparteix, 

alguns governs autonòmics opten pels plans de lectura. L’aplicació d’aquests plans 

suposa un pas endavant en la tasca de fomentar la lectura, així com de donar-li a la 

biblioteca un paper essencial al centre escolar. A més, s’assigna un crèdit específic dels 

Pressupostos Generals de l’Estat de cada any, perquè el Ministeri d’Educació 

transferisca fons a les comunitats autònomes destinats a la millora de les biblioteques 

escolars. Al mateix temps, les Administracions autonòmiques han de contribuir 

almenys amb una quantitat igual a l’aportada pel Ministeri d’Educació, perquè 

ambdues dotacions financen la reforma de mobiliari, els llibres, el material informàtic, 

el material multimèdia, les xarxes de suport, els projectes i els plans de formació de 

professorat. Les quantitats que el Ministeri d’Educació ha distribuït a les comunitats 

autònomes es presenten en la següent taula. 

 

Quadre 1.1 Criteris de distribució per CCAA aprovats per la Conferència Sectorial d’Educació15  

 

 CCAA Any 2005 Any 2006 Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2010 

Andalusia 6.080.194 1.918.988,69 2.007.280 1.941.953 1.958.513 2.063.455 

Aragó 680.334 235.574,25 247.513 270.271 287.830 285.669 

Astúries 561.371 201.909,21 212.349 199.086 187.776 181.411 

Balears 441.763 181.125,91 190.912 180.667 181.916 179.396 

Canàries 1.452.583 549.896,60 571.497 554.011 498.305 483.382 

                                                        
15 <http://www.educacion.gob.es/educacion/comunidades-autonomas/programas-cooperacion/plan-

fomento-lectura/acciones-ccaa.html>.  
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Cantàbria 328.424 111.980,06 115.782 112.963 108.792 107.461 

Castella i Lleó 1.543.408 531.865,54 557.821 556.880 518.156 503.880 

Castella-La 

Manxa 

1.388.268 560.826,52 585.653 549.290 501.224 492.883 

Catalunya 3.404.964 1.271.680,58 1.343.235 1.433.369 1.541.719 1.542.297 

Comunitat 

Valenciana 

2.490.263 907.157,29 950.018 937.159 938.998 931.222 

Extremadura 863.584 342.901,99 360.084 328.960 297.398 286.080 

Galícia 1.924.554 624.086,66 642.292 644.121 647.552 628.740 

Madrid 2.481.224 758.174,14 798.852 897.183 958.033 945.460 

Múrcia 835.820 344.563,33 362.192 332.493 317.805 314.430 

Rioja 178.866 52.027,61 54.520 61.594 55.983 54.234 

1.3.1 Andalusia 

La Consejería de Educación posa en marxa el Plan de Lectura y de Bibliotecas escolares 

(Plan LyB) durant els cursos 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 i 2009-2010 als centres 

docents andalusos públics d’Educació Infantil, Primària i Secundària. El pla parteix de 

l’anàlisi de les iniciatives posades en marxa en el desenvolupament del foment de la 

lectura a Andalusia, de la regulació normativa existent, de les recomanacions de la 

UNESCO i de l’estudi dut a terme per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez sobre la 

situació de las biblioteques escolars a Espanya (2005). 

El pla es caracteritza per potenciar l’ús de la biblioteca escolar per ser un valuós recurs 

d’aprenentatge, fer interaccions entorn a la lectura i l’ús de les noves tecnologies. El 

propòsit del pla és impulsar una sèrie de mesures que faciliten als xiquets i als joves el 

desenvolupament de pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals i incorporen l’ús 

regular de la biblioteca escolar com a recurs de suport per a l’aprenentatge permanent 

i com a agent de compensació social. Aquest pla implica el centre docent i vincula totes 

les àrees. El Plan LyB fa una recorregut per les iniciatives dutes a terme pels centres 

educatius d’Andalusia, on destaquen el Plan Andaluz de Fomento de la Lectura, el Plan 

Provincial para el Desarrollo de las Bibliotecas Escolares de Málaga i el Plan Integral 

para el Impulso de la Lectura en Andalucía. Es desenvolupen quatre línies d’actuació 
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bàsiques. La primera dóna suport a la lectura i a les biblioteques escolars. La biblioteca 

suposa un complement de la tasca docent així com l’educació en habilitats 

d’informació, tècniques documentals, treball intel·lectual i noves alfabetitzacions o les 

activitats d’extensió cultural. A més, hi ha mesures de caràcter general com ara 

l’obligatorietat de treballs monogràfics, la dedicació d’un temps setmanal a la lectura, 

la implicació en totes les matèries, una partida extraordinària de despeses, la facilitació 

del programa Abies16 i l’ús de la biblioteca en horari no lectiu. 

La segona línia d’actuació és el desenvolupament de projectes lectors, on és necessari 

un compromís dels centres que han d’estar assessorats i coordinats. El projecte lector 

mostra els elements, condicions, activitats i intervencions ordenades al llarg del curs, 

encaminades a promoure i desenvolupar la lectura des del mateix centre. I encara que 

les principals accions s’inscriuen a l’àmbit de l’aula, les interaccions entre els membres 

de la comunitat educativa contribueixen a afavorir l’ambient lector del centre. A més, 

el projecte lector ha d’anar acompanyat amb un pla d’ús de biblioteca, on 

s’estableixen els recursos bibliotecaris del centre, els procediments per integrar la 

biblioteca al currículum i les activitats interdisciplinàries que l’afavorisquen. La tercera 

línia d’actuació és la Biblioteca Virtual Escolar d’Andalusia17, la qual té com a objectiu 

crear una xarxa de biblioteques escolars amb programari centralitzat basat en web. 

L’última línia d’actuació es correspon al programa d’edicions i publicacions. L’objectiu 

és que el Plan LyB dispose d’una guia d’eines i referències per al professorat, un 

catàleg de llibres així com edicions escolars. D’altra banda, es pretén formar el 

professorat, crear una xarxa de treball cooperatiu i propiciar una consciència d’ús de 

les tecnologies de la informació. Finalment, el Plan LyB ha d’avaluar-se, sempre de 

manera contínua i, així, poder adoptar mesures correctores contextualitzades.  

 

Quadre 1.2 Pla de foment de la lectura a Andalusia 

 

Títol  PLAN LyB (Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares) 

Depén de Consejería de Educación 

Data 2006-2010 

Dirigit a Centres escolars 

                                                        
16

 Aplicació per a les biblioteques escolars per a la gestió automatitzada del seu fons. 

17
 <http://www.juntadeandalucia.es/averroes/bibliotecaescolar>. 
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Ubicació Centres escolars (centre, aula i biblioteca escolar) 

Objectiu Facilitar a l’alumnat les pràctiques lectores, les habilitats intel·lectuals i 

l’ús de la biblioteca com a mesura de suport 

 

Altres activitats 

de la Comunitat 

Plan Integral para el Impulso de la Lectura 

  Plan Provincial para el Desarrollo de la Bibliotecas Escolares de Málaga 

 Biblioteca Virtual Escolar de Andalucía 

Biblioandalucia.com 

 Plan de trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar 

 Projecte El bosque de los libros 

 Projecte Leer en familia  

 Projecte La maleta lectora o viajera 

  Revista Libro Abierto18 

1.3.2 Principat d’Astúries 

El Gobierno del Principado de Asturias, juntament amb la Consejería de Educación y 

Ciencia, duu a terme l’any 2007 el Plan de lectura, escritura e investigación de centro 

(PLEI) dirigit a escolars. El Decret del Currículum asturià obliga a un pla de lectura de 

centre per impulsar una actuació educativa integral en el tractament de competències 

bàsiques, on la biblioteca és un centre de recursos per a l’ensenyament i 

l’aprenentatge i es converteix en l’eix dinamitzador de la vida cultural del centre. El 

PLEI es considera un element per a millorar l’educació que té com a avantatges 

l’afavoriment del currículum, ser un referent didàctic per als professors, l’estimulació 

dels aprenentatges significatius i el treball cooperatiu docent. El pla especifica al 

primer capítol que, a més del centre, la família i l’entorn són els suports d’aquest 

                                                        
18

 El butlletí Libro Abierto “Estudio sobre el desarrollo del Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en la 

Provincia de Málaga. Curso 2008/2009” (setembre de 2009, núm. 37), publicat per la Junta 

d’Andalusia, és el segon estudi que es duu a terme a Màlaga. Apareix comentat en “Obres de treball 

de camp” dins del capítol Promoció de la Lectura en la Investigació d’aquesta tesi. 
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projecte i que cal disposar de recursos i d’una adequada formació del professorat. 

Explica que les fases que segueix el PLEI són: una primera de motivació, després una 

correcta planificació, una elaboració minuciosa que es desenvolupa i es posa en 

pràctica i, finalment, una avaluació. 

El segon capítol inclou el marc legal i els àmbits d’anàlisi per desenvolupar les 

competències comunicatives. En són quatre; l’aprenentatge inicial, el 

desenvolupament de l’hàbit lector, el desenvolupament de la comprensió lectora i el 

desenvolupament de l’expressió escrita i de l’expressió oral. El capítol tres està dedicat 

a les competències informacionals, on s’inclou la formació d’usuaris, l’educació 

documental, la realització de treballs d’investigació i les estratègies i eines utilitzades. 

L’últim capítol, el quart, se centra en la col·laboració que cal que hi haja entre el 

centre, les famílies, les biblioteques públiques i les institucions.  

 

Quadre 1.3 Pla de foment de la lectura a Astúries 

 

 Títol   PLEI (Plan de Lectura, Escritura e Investigación de Centro)19 

Depén de     Gobierno del Principado de Asturias i Consejería de Educación y Ciencia 

Data 2007 

Dirigit a  Escolars 

 Ubicació Biblioteca escolar, centre escolar, casa familiar i entorn 

Objectiu Millorar l’educació i que la biblioteca escolar es convertisca en un 

veritable Centre de Recursos per a l’Ensenyament i l’Aprenentatge 

 

Altres activitats 

de la Comunitat 

Programa de Biblioteca Escolar 

  Revista electrònica Arabeque (sobre biblioteques escolars) 

                                                        
19 <http://www.educastur.es/media/publicaciones/PLEIdeCentro.pdf>. 
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 Revista Platero20. Revista de Literatura Infantil y Juvenil  

 Llibres La Biblioteca Escolar como recurso educativo (2 edicions) 

 Llibre Catálogo: Red de bibliotecas escolares del Principado de Asturias 

 

1.3.3 Canàries 

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes ha creat el Plan de 

Lectura y Bibliotecas Escolares de Canarias (PLB) anomenat Crece Leyendo dirigit a 

escolars i professors. La finalitat d’aquest pla és que el foment de la lectura tinga un 

paper essencial a través de projectes i que la biblioteca escolar siga un recurs 

fonamental per a la formació de l’alumnat. Cal aconseguir l’hàbit lector mitjançant el 

professorat, la família i l’escola. La base de suport del pla són els principis pedagògics 

de la LOE. El pla presenta les iniciatives dutes a terme des de 1990 on destaquen el 

Proyecto Hipatía, el Plan Experimental de Bibliotecas i el Programa de Fomento de la 

Lectura y Dinamización de Bibliotecas Escolares. A partir de l’experiència acumulada i 

empresa (cursos, trobades, projectes, concursos, convenis), comença a treballar el nou 

pla. Destaca la necessitat, en primer lloc, d’orientar els centres educatius, el 

professorat i les famílies per aconseguir lectors competents i, en segon lloc, la 

d’adjudicar un espai exclusiu a la biblioteca escolar, elaborar un pla d’ús i 

funcionament i dotar-la de material perquè es convertisca en centre de recursos. Cal 

que la lectura forme part del Projecte Educatiu del Centre, incloure les actuacions 

previstes als documents institucionals del centre i coordinar les diverses etapes 

educatives. Cada centre desenvolupa el seu propi pla de lectura, el qual inclou 

objectius, metodologia, estructures i recursos, organització, mesures i avaluació. A més 

a més dels projectes educatius de millora que presenta cada centre, la formació del 

professorat, la creació de la xarxa de biblioteques escolars, les publicacions, la 

participació institucional i, finalment, el seguiment i l’avaluació. 

 

 

 

                                                        
20 En l’any 2007 obté dos importants guardons en reconeixement a la seua trajectòria: el Premi Nacional 

al Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura i el Premio Platero de l’OEPLI. 
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Quadre 1.4 Pla de foment de la lectura a Canàries  

 

Títol PLB (Plan de Lectura y Bibliotecas Escolares de Canarias) Crece 

Leyendo21 

Depén de Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes 

Data 2008-2009 

Dirigit a Escolars i professors 

Ubicació Biblioteca escolar i centre educatiu 

Objectiu El paper essencial de la lectura i de la biblioteca com a recurs fonamental. 

 

Altres activitats 

de la Comunitat 

Programa Fomento de la Lectura y Dinamización de Biblioteca Escolar 

 Convocatòria Proyectos de Biblioteca y Fomento de la Lectura 

 Curs Catalogación y préstamo con Abies  

Curs Gestión y promoción de la lectura en la biblioteca escolar 

 Mi biografia lectora 

Mi primer pasaporte a la lectura 

My Stories Portfolio  

Projecte Empieza el espectáculo 

1.3.4 Cantàbria 

La comunitat de Cantàbria disposa d’un pla lector però que no és normatiu, solament 

és de referència. El posa en marxa la Consejería de Educación per millorar la 

competència lectora i el desenvolupament de l’hàbit lector en l’alumnat. És una guia 

fonamental i d’orientació al professorat. Parteix de la idea que la lectura ha d’estar 

                                                        
21<http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/docs/0809/Innovacion/PLAN_LECTURA_

y_BIBLIOTECAS_ESCOLARES_DE_CANARIAS.pdf>  
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present des dels primers anys de l’educació obligatòria i fa una anàlisi del marc legal 

pel que fa a la lectura, on destaca l’article 157.1. Aquest article explica que 

l’administració educativa ha de garantir la posada en marxa d’un pla de foment de la 

lectura.  

El Plan Lector de Centro presenta les mancances de la situació actual i la necessitat de 

la implicació de la família. D’una banda, apunta que s’ha d’establir una estreta relació 

entre biblioteca escolar i el procés d’ensenyament-aprenentatge de la competència 

lectora i ha de coordinar per a millorar la formació dels alumnes. D’altra banda, 

considera que ha de marcar els eixos d’actuació per fer una proposta on els centres 

educatius planifiquen i desenvolupen les actuacions. Així la lectura és un tema 

essencial al projecte educatiu, el projecte curricular, les programacions didàctiques de 

totes les matèries i les programacions d’aula. 

Dins de les línies d’actuació, un dels objectius és fer lectors competents i allí és on 

s’han trobat encabides les biblioteques escolars. La millora i la dinamització de les 

biblioteques escolars també es va promoure des d’actuacions integrades en aquest 

pla. El pla s’ha d’interrelacionar amb altres plans i programes d’atenció a la diversitat, 

suport i reforç que existisquen al centre educatiu. Finalment, s’assenyala que les 

actuacions del Pla Lector que s’apliquen als centres educatius de Cantàbria duran un 

seguiment i una avaluació final per part de l’administració educativa.  

 

Quadre 1.5 Pla de foment de la lectura a Cantàbria 

 

Títol  Plan Lector de Centro22 

Depén de Consejería de Educación 

Data 2006 

Dirigit a Alumnat i professorat 

Ubicació Centre escolar, biblioteca escolar i d’aula 

Objectiu Millorar la competència lectora i el desenvolupament de l’hàbit lector 

 

                                                        
22 <http://www.educantabria.es/docs/planes/plan_lector/plan_lector.pdf>.  
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Altres activitats 

de la Comunitat 

V Congreso de Educación de Cantabria (es presentaren experiències 

pràctiques sobre biblioteques escolars) 

 Actuacions de la Fundación Marcelino Botín 

 Convocatòria de cursos de formació i seminaris anuals  

 Premis de bones pràctiques per a impulsar la lectura 

1.3.5 Castella i Lleó 

La Junta de Castilla y León posa en marxa el Plan de Fomento de la Lectura de Centros 

Educativos de Castilla y León ¡Hoy libro! a partir de l’any 2005. És un instrument que la 

Consejería de Educación posa a l’abast de tota la Comunitat Educativa amb la intenció 

d’articular, coordinar i proporcionar els recursos necessaris per al desenvolupament 

dels plans de centre elaborats a l’empar de l’Ordre EDU/11/2005, d’11 de gener. El pla 

no és un conjunt aïllat de pràctiques associades a la millora de la comprensió lectora o 

un programa ocasional d’animació a la lectura, ni és una tasca exclusiva del professorat 

i del marc escolar. Per aquest motiu estableix dos grans línies estratègiques d’actuació 

al voltant dels àmbits escolar i familiar, integrant-les en un conjunt de mesures 

curriculars i organitzatives encaminades a potenciar i desenvolupar en l’alumnat 

aquelles competències necessàries per a practicar habitualment la lectura, gaudir 

llegint i adquirir els coneixements culturals o científics de forma eficaç. La Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez dota el professorat de material en relació amb la promoció 

de la lectura per a dur a terme aquest pla. L’administració premia i difon plans de 

centre, projectes i experiències que incentiven la pràctica lectora en l’alumnat. Es crea 

material d’orientació i una guia de lectura per als pares, entre moltes altres iniciatives. 

 

Quadre 1.6 Pla de foment de la lectura a Castella i Lleó  

Títol Plan de Fomento de la Lectura de Centros Educativos de Castilla y León 

¡Hoy libro!23  

Depén de Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León i col·labora la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

Data 2005 

                                                        
23

 <http://www.educa.jcyl.es/es/fomento-lectura>. 
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Dirigit a L’alumnat (Infantil i Primària), professorat, famílies i col·lectius socials  

Ubicació El centre escolar 

Objectiu Potenciar l’hàbit de la lectura i la comprensió lectora en l’alumnat 

mitjançant actuacions en l’àmbit escolar, familiar i social 

 

Altres activitats 

de la Comunitat 

Biblioteca Escolar Digital (2008) 

Red de bibliotecas escolares de Castilla y León (2009) 

 Bibliobuses de Zamora (2008) 

 Premios al Fomento de la Lectura en los centros docentes 

 Col·lecció Cuadernos del Profesor 

 Congressos Maneras de Leer 

 V Salón del Libro Infantil y Juvenil. Burgos 2011 

1.3.6 Castella-la Manxa 

La Consejería de Educación y Ciencia de Castilla la Mancha duu a terme durant els anys 

2005-2010 el Plan de Lectura en los Centros Escolares, anomenat El placer por leer, el 

placer por conocer. La cultura de leer, dirigit als alumnes. L’objectiu és adoptar un 

conjunt de mesures curriculars, organitzatives i de participació de la comunitat per 

aconseguir l’estímul i la pràctica de la lectura des de ben menuts. El pla comenta els 

reptes ja aconseguits com ara el Plan de Fomento de la Lectura durant els anys 2001-

2004 o el Plan de Desarrollo Bibliotecario. Bibliotecas siglo XXI. Després, esmenta els 

components bàsics del pla de lectura en l’àmbit escolar i la posada en marxa en 

centres docents, continua amb el finançament, l’avaluació i la difusió d’aquest. A més a 

més, el Plan de Lectura en los Centros Escolares disposa d’un annex extens dedicat a 

les orientacions, elaborat pel Servicio de Coordinación y Desarrollo Normativo de la 

Dirección General de Coordinación y Política Educativa. Aquestes orientacions 

expliquen els principals mecanismes de lectura, el marc legislatiu, la situació actual i la 

planificació del pla de lectura on s’encabeixen tots els aspectes que es treballaran. 

D’altra banda, a Castella-la Manxa, a partir de la creació del Libro Blanco (2000), 

inspirat en el manifest de la UNESCO, han millorat les biblioteques escolars. A partir de 

la LOE i de l’anterior Plan de Fomento de la lectura del MEC (2001-2004), es posen en 
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marxa diferents programes per a la millora de materials i per a l’acostament de la 

biblioteca escolar a tots els centres. Per als centres rurals, es crea el Plan de Desarrollo 

del Servicio Bibliotecario Móvil. Al Plan de Lectura, la biblioteca escolar ja és 

considerada l’espina dorsal. L’any 2007 la Conselleria, a l’empar del pla, convoca 

premis, també jornades regionals i un pla de connectivitat integral, on es dota tots el 

centres de Wi-Fi. A més, disposa de sis biblioteques de doble ús, una iniciativa pionera 

que contribueix a assolir l’objectiu de fer accessible la lectura al cent per cent de la 

població durant l’any 2010, ja que amb la creació d’aquestes biblioteques es pretén 

l’obertura de biblioteques escolars al públic general, mitjançant una adaptació del 

centre i de l’oferta. Estan valorades molt positivament, perquè el ciutadà pot accedir a 

la lectura, llibertat, coneixement i benestar que aquesta ofereix.  

 

Quadre 1.7 Pla de foment de la lectura a Castella-La Manxa 

 

Títol  Plan de Lectura El placer por leer, el placer por conocer. La cultura de 

leer i Orientaciones24 

Depén de Consejería de Educación y Ciencia 

Data 2005-2010 

Dirigit a Alumnat (Infantil, Primària, Secundària) 

Ubicació Centre escolar i casa familiar 

Objectiu Motivar, estimular i desenvolupar el plaer per la lectura 

 

Altres activitats 

de la Comunitat 

Plan de Desarrollo del Servicio Bibliotecario Móvil 

 Máster de Lectura Infantil de la UCLM 

 Lliurament de Premios Nacionales de bibliotecas escolares en Toledo  

 II Jornada Provincial de Bibliotecas Escolares a Albacete   

                                                        
24<http://www.educa.jccm.es/educajccm/cm/educa_jccm/tkContent?idContent=4081&locale=es_ES&te

xtOnly=false>.  
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 Biblioteques de doble ús 

1.3.7 Catalunya 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el Programa 

de Biblioteca escolar PUNTEDU, va posar en marxa el Pla de Lectura de Centre (PLEC) 

per al curs 2007-2008. D’altra banda, el Departament de Cultura i Mitjans de 

Comunicació va dur a terme el Pla de Foment de la Lectura durant els anys 2008-2011 

anomenat Llegir ens fa més lliures, per millorar l’hàbit i la competència lectora entre la 

població on destaquen accions com el Programa del Municipi Lector. Posteriorment, va 

aprovar el Pla Nacional de Lectura (2012-2016), Impuls de la lectura: 100% lectors, 

amb l’objectiu de vertebrar els esforços dels diferents sectors i àmbits de la societat 

catalana orientant-los cap a l’augment dels hàbits lectors dels ciutadans per tal 

d’incrementar l’accés al coneixement i el capital cultural i humà del país. 

El Plec 

El Pla de Lectura de Centre pretén ser un manual d’ús de la lectura, és a dir, una eina 

de fàcil maneig aplicable a tot tipus de realitat, que millore el nivell de lectura dels més 

joves. El PLEC té com a objectiu final beneficiar l’alumne en el desenvolupament 

personal, per fer-lo més crític, menys vulnerable i amb un major èxit escolar. El Pla 

disposa de tres nivells.  

El primer consisteix d’una banda a marcar allò que es vol aconseguir, és a dir, aprendre 

a llegir, aprendre a través de la lectura, gaudir d’aquesta, formar usuaris i que hi haja 

una implicació dels seminaris, del centre i de la família i, d’altra, a veure els recursos 

amb què ja compta el centre. Aquest nivell inicial assenyala les tasques que 

prèviament cal haver realitzat, com són l’aprenentatge pel que fa a l’ús i la 

dinamització de la biblioteca i al maneig d’informació. El segon nivell es divideix en 

dues parts: en primer lloc, l’anàlisi del centre, on s’inclou el coneixement de les lleis a 

nivell estatal i autonòmic, el projecte curricular del centre i el projecte lingüístic i 

l’explicitació de la implicació del claustre i, en segon lloc, l’esquema bàsic per a 

treballar després, el qual s’estructura en la justificació del pla, els objectius, l’anàlisi 

interna i externa del centre, els recursos, la formació de professorat, la difusió del pla i, 

finalment, l’avaluació. El tercer nivell explica les estratègies que ja s’hi duen a terme al 

centre i les que s’hi poden dur. Afegeix una fitxa model per dissenyar estratègies, per 

analitzar hàbits de lectura i, d’altres, per elaborar enquestes. 
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Catalunya contempla al currículum, la biblioteca escolar en l’apartat de les 

competències bàsiques. També disposa de Biblioteca Escolar Puntedu, un espai de 

recursos amb diferents suports. Utilitza el Programa informàtic Epèrgam i el Projecte 

Educatiu de Centre preveu les funcions de la biblioteca escolar. A més, es fan grups de 

treball sobre incentivació de la lectura i la coordinació de biblioteques escolars, tallers, 

etc.  

Des del Departament d’Educació, es duu a terme un ambiciós pla de potenciació de les 

biblioteques escolars on cal esmentar les jornades de treball de professors, la formació 

específica, la dotació informàtica i econòmica i l’accés al programa de gestió 

bibliotecària. L’aprovació de la Llei d‘Educació de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de 

juliol) obre el camí a la consolidació de les biblioteques escolars com un entorn d‘accés 

a la informació, d’aprenentatge de les diverses àrees curriculars i, especialment, de 

potenciació de l‘hàbit lector. En aquest sentit, la promoció del Pla de Lectura de Centre 

ha estat un dels eixos principals en què s‘ha centrat el treball del Programa Biblioteca 

Escolar Puntedu.  

Llegir ens fa més lliures 

El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació ha creat el Pla de Foment de la 

Lectura Llegir ens fa més lliures25 amb l'objectiu de millorar l’hàbit i la competència 

lectora entre la població. A més, el pla posa un accent específic en la promoció de la 

lectura en llengua catalana, amb el convenciment que la lectura és una eina de progrés 

nacional i de cohesió social. El Pla de Foment de la Lectura es desenvolupa des de l’any 

2008 amb la voluntat de donar continuïtat i permanència a les polítiques sobre aquest 

àmbit.  

Es busca la implicació del màxim nombre d’actors possible (la Generalitat i altres 

administracions, entitats i empreses dels sectors vinculats a la lectura, entitats i 

empreses d’altres sectors) i té com a objectius principals: impulsar la lectura com a via 

fonamental d’accés al coneixement per part de la ciutadania, assolir una millora dels 

índexs de població lectora, de l’hàbit de lectura i la intensitat en qualsevol tipus de 

suport, implementar mesures que faciliten l’accés a la lectura al públic en general, 

assolir una millora de l'hàbit i la competència lectora en llengua catalana i, en darrer 

lloc, conscienciar la societat catalana de la importància de la lectura com a eina de 

progrés nacional i de cohesió social. 

                                                        
25

<http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b

0c0e1a0/?vgnextoid=e8ead6327d399110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=e8ead632

7d399110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD>.  
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Impuls de la lectura: 100% lectors 

Els Departaments de Cultura i d'Ensenyament i l'Institut de les Lletres Catalanes han 

presentat Impuls de la lectura: 100% lectors26, el Pla Nacional de Lectura (2012-2016). 

El Pla té l'objectiu de vertebrar els esforços dels diferents sectors i àmbits de la 

societat catalana orientant-los cap a l'augment dels hàbits lectors dels ciutadans per 

tal d'incrementar l'accés al coneixement i el capital cultural i humà del país.  

El Pla consta de deu eixos d'actuació: l'augment del prestigi de la lectura, l'augment de 

la presència del llibre en tots els seus formats i situacions, l'impuls de la lectura en 

l'àmbit educatiu, l'enfortiment del sector editorial, l'increment de la lectura a les 

biblioteques, l'enfortiment del sector llibreter, la major visibilitat de la figura de 

l'autor, una major implicació dels mitjans de comunicació en l'activitat lectora, la 

utilització de les xarxes socials com a eina a favor de la lectura i el foment de la 

participació ciutadana en l'àmbit lector. 

 

Quadre 1.8 Pla de foment de la lectura a Catalunya 

 

Títol  PLEC (Pla de Lectura de Centre)27 

Depén de Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya  

Data 2007-2008 

Dirigit a  Escolars 

Ubicació Centre educatiu, casa familiar i entorn 

Objectiu Beneficiar l’alumnat en el seu desenvolupament 

 

Altres activitats 

de la Comunitat 

Pla Nacional de Lectura (2012-2016), Impuls de la lectura: 100% lectors 

 Pla de Foment de la Lectura des de Cultura i Mitjans de Comunicació 

                                                        
26

<http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.75e1c94eb5dd9e184ed22010b0c0e1

a0/?vgnextoid=88c5b5bb8fee3310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=88c5b5bb8fee33

10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD>.  

27
 <http://www.xtec.cat/crp-granollers/biblioteca/puntedu3_0910/arxius/plec.pdf>.  
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Llegir ens farà lliures (2008-2011) 

 PUNTEDU programa de dinamització de biblioteques escolars 

 Programa Municipi Lector 

 Màster en biblioteques escolars i Promoció Lectura i Màster en Llibres i 

Literatura Infantil i Juvenil 

 Pla de Formació de Zona 

1.3.8 Extremadura 

L’any 2002 la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura crea el Plan de 

Fomento de la Lectura de Extremadura. El pla disposa d’un Consejo Asesor en què 

estan representades totes les institucions vinculades al món de la cultura i les 

biblioteques. L’objectiu principal és fomentar la lectura en l’àmbit territorial de la 

Comunitat Autònoma d’Extremadura per elevar el nivell cultural dels extremenys. El 

pla promociona la creació, edició, difusió i distribució de llibres, l’impuls de les 

biblioteques i el desenvolupament dels programes per al foment de la lectura com ara 

la coordinació del Primer Congreso Nacional de la Lectura. 

Una part essencial del pla és el Pacto por la Lectura, signat inicialment per un gran 

nombre d’institucions públiques i privades el dia 23 d’abril del 2003 a la Biblioteca 

Regional de Extremadura, i que no ha deixat de rebre adhesions de signants. D’altra 

banda, la Consejería de Educación ha posat en marxa seminaris, grups de treball, 

jornades, plans de formació entre el professorat, cursos i campanyes per a llegir en 

família com és Leer en familia, clubs de lectura, la presentació d’una associació 

Comenius, concursos de lectura en públic, formació a distància, els programes de 

gestió bibliotecària LIBRAE i l’ampliació de la xarxa de biblioteques escolars a 

Extremadura. I tot perquè la biblioteca escolar es convertisca en imprescindible com a 

suport real i efectiu del currículum. Amb la implantació de la LOE, a finals del 2006 

s’inicia el Plan de Bibliotecas Escolares de Extremadura.  

 

Quadre 1.9 Pla de foment de la lectura a Extremadura  

 

Títol  PFL (Plan de Fomento de la Lectura)28 

                                                        
28

 <http://www.lecturaextremadura.com>.  
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Depén de  Consejo Asesor de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura 

Data 2002 

Dirigit a  Tota la població extremenya 

Ubicació Tots els espais 

Objectiu Fomentar la lectura per a augmentar el nivell cultural dels extremenys 

 

Altres activitats 

de la Comunitat 

Pacto por la lectura 

 Observador del Libro y la Lectura (OLL) 

 Jornadas sobre bibliotecas escolares de Extremadura 

 Primer Congreso Nacional de la Lectura 

 Red de biblioteca escolar de Extremadura  

 Plan de Bibliotecas Escolares de Extremadura 

1.3.9 Galícia 

La Xunta de Galicia per al període de 2007-2011 posa en marxa el Plan de Lectura Hora 

de Ler, que disposa d’un pressupost de trenta milions d’euros. És una de les primeres 

conseqüències del la Lei do libro e da lectura (1/2007) i una iniciativa destinada 

principalment a la promoció del llibre gallec, ja que en aquest projecte assoleix un 

protagonisme especial la realitat lingüística i cultural de Galícia. El pla està estructurat 

en diverses línies d’actuació, entre les quals destaca la que fa referència a 

l’enfortiment del sistema de biblioteques de la Comunitat, biblioteques públiques en 

general així com la dels centres educatius. 

Un altre dels propòsits és la millora de la imatge social del llibre i la lectura a través de 

campanyes de publicitat, la celebració d’esdeveniments centrats en la paraula escrita 

en dates senyalades, a més de promoure acords de col·laboració amb biblioteques, 

llibreries, editorials i autors. El pla vol promocionar el llibre com a vehicle 

d’enriquiment personal per a la societat. Per aquest motiu, impulsa la creació de clubs 

de lectura i tallers de creació literària, també virtuals, i s’incentiva la creació de 
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biblioteques personals i familiars com a mesura que afavoreix l’adquisició de llibres. El 

programa també potencia les biblioteques i les dota de fons depenent de les seues 

necessitats.  

La Xunta considera que s’ha d’impulsar la lectura en l’ensenyament i tracta de buscar 

la participació de totes les institucions, empreses i mitjans de comunicació en la 

promoció del llibre i dels hàbits dels lectors. L’objectiu tres del pla fa referència al 

foment de la lectura en l’educació i diverses línies d’actuació previstes afecten les 

biblioteques escolars. La Consellería de Educación duu a terme les següents 

actuacions: la provisió de recursos a les biblioteques escolars, d'acord amb les 

necessitats i característiques; la motivació, la participació, la capacitació i la provisió de 

recursos adequades per als docents, com a clau de l'aprenentatge; la promoció de la 

lectura, el suport a la incorporació de l'alfabetització informacional, entesa com el 

desenvolupament d'habilitats i l'ús de processament d'informació crítica, des dels 

primers anys d'escolaritat i, finalment, la promoció de les pràctiques que afavoreixen 

una major competència i la lectura literària i un millor desenvolupament de l'hàbit de 

la lectura. 

 

Quadre 1.10 Pla de foment de la lectura a Galícia 

 

Títol  Plan de Lectura Hora de Ler29  

Depén de Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta 

de Galicia 

Data 2007-2011 

Dirigit a Tota la població 

Ubicació Tots els espais 

Objectiu Promoure el llibre gallec  

 

Altres activitats 

de la Comunitat 

Plan LÍA 2010/2015 de Bibliotecas Escolares para a Lectura, a 

Información, e a Aprendizaxe30 

                                                        
29 <http://bega-horadeler.blogspot.com/2007/10/plan-de-lectura-de-galicia.html>. 

30
 <http://www.edu.xunta.es/web/node/2280>.  
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 Plan de melhora de bibliotecas escolares  

 II Encuentros de bibliotecas escolares de Galicia 

 Blogue dos Clubs de Lectura creados nos centros de ensino de Galicia  

 Rede Lectura Club de lectura para bibliotecari@s escolares e outr@s 

amantes dos libros  

1.3.10 Madrid 

La Consejería de Cultura y Deportes i la Dirección General de Archivos, Museos y 

Bibliotecas publiquen l’any 2006 el Plan de Fomento de la Lectura de la Comunidad de 

Madrid anomenat Leer nos diferencia. Aquest pla lector va dirigit a tota la població de 

la Comunitat de Madrid, ja que es considera un projecte obert i col·lectiu. Pel que fa al 

centre educatiu, el pla analitza el decreixement de la capacitat de comprensió lectora 

entre els estudiants i, dins de les línies mestres, planteja d’una banda posar èmfasi en 

les accions relacionades amb la família, l’escola i la biblioteca i, d’altra, la recerca 

d’eines que potencien les capacitats de comprensió lectora i d’utilització autònoma de 

la informació. Entres aquestes eines destaquen la formació directa en l’aula i la creació 

d’una xarxa de biblioteques escolars.  

  

Quadre 1.11 Pla de foment de la lectura a Madrid 

                                                      

Títol  Plan Fomento de la Lectura Leer nos diferencia 31 

Depén de Consejería de Cultura 

Data 2006-2012 

Dirigit a  Tota la població 

Ubicació Tots els espais 

Objectiu Atraure el major percentatge possible a la lectura 

                                                        
31

<http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheaderna

me1=Contentisposition&blobheadervalue1=filename%3DPlan+de+fomento+de+la+lectura+de+la+C

M_Texto+integro.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220447773010>.    

http://lerenmancomun.blogspot.com/
http://redelectura.blogspot.com/
mailto:bibliotecari@s
mailto:outr@s
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentisposition&blobheadervalue1=filename%3DPlan+de+fomento+de+la+lectura+de+la+CM_Texto+integro.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220447773010
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentisposition&blobheadervalue1=filename%3DPlan+de+fomento+de+la+lectura+de+la+CM_Texto+integro.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220447773010
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Contentisposition&blobheadervalue1=filename%3DPlan+de+fomento+de+la+lectura+de+la+CM_Texto+integro.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220447773010
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Altres activitats 

de la Comunitat 

Creació de Plan de Bibliotecas Escolares en Red de la Comunidad de 

Madrid 

El bloc de la xarxa32   

Implantació del programa Absysnet de gestió bibliotecària 

1.3.11 Múrcia 

La Consejería de Educación de Múrcia publica a juliol de 2006 Un Plan Lector para 

Secundaria basado en la Literatura Juvenil (Una metodología procedimental para el 

fomento de la lectura en Secundaria). El pla s’inicia pel tractament de la deficient 

educació lectora dels instituts. Destaca la falta de plans lectors, el corpus lector 

inadequat, la poca dotació de les biblioteques escolars, la necessitat de la figura del 

professor-mediador i la manca de legislació. El pla s’estructura en quatre unitats: “Leer 

para leer mejor”, “Hacia una didáctica de la literatura juvenil”, “Lectura por niveles” i 

“Guía de lectura por niveles”. La finalitat és doble, d’una banda desenvolupar un Pla de 

Lectura Individual (PIL) en l’assignatura de Llengua i Literatura i també en Alternativa a 

la Religió per a cada curs de Secundària i, d’altra, elaborar un Pla de Lectura Global 

(PLG) per a l’institut. Al mateix temps, el pla també estudia mesures per a millorar el 

funcionament de la biblioteca de centre. 

Des del curs 2002-2003 fins al curs 2008-2009, es va posar en marxa el programa de 

biblioteques escolars. El programa va oferir als centres seleccionats participants diners, 

diagnòstic, assessorament, formació Abies i coordinació. A partir de l’any 2009, 

destaquen els convenis amb el Ministeri d’Educació per a la millora de les dotacions de 

les biblioteques, la dotació de mobiliari i de material informàtic, la reforma i 

l’adequació de les instal·lacions, la formació del professorat i l’establiment de les 

xarxes de suport; així com l’edició de guies de recursos d’educació ambiental. S’han 

editat un total de mil exemplars que s’han distribuït per les biblioteques escolars dels 

centres educatius de Múrcia. 

 

Quadre 1.12 Pla de foment de la lectura a Múrcia  

 

Títol  Un Plan Lector para Secundaria basado en la Literatura Juvenil33 

                                                        
32 <http://quetecuentasbiblioteca.blogspot.com>.      

33
 <http://www.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/154/un_plan_lector.pdf>.  

http://quetecuentasbiblioteca.blogspot.com/
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Depén de Consejería de Educación y Cultura 

Data 2006 

Dirigit a  Alumnat de Secundària 

Ubicació Centre escolar 

Objectiu Crear una metodologia procedimental per al foment de la lectura a 

Secundària 

 

Altres activitats 

de la Comunitat 

Premis de biblioteques escolars del Ministeri 

Edició de guies de recursos d’educació ambiental  

Activitats d’Afable (Asociación A favor de la Biblioteca Escolar) com: 

Magical Library Tour  

1.3.12 Navarra 

El govern de Navarra l’any 2008 crea un pla de lectura i escriptura de centre aplicat a 

l’ESO. El pla de lectura de Secundària disposa de dues fases, la primera fase s’anomena 

“Proyecto para la mejora de las competencias implicadas en la lectura” i, la segona 

fase, “Herramientas para la mejora de las competencias lectoras en ESO”. D’una 

banda, el Pla planteja que cap professor queda exclòs de la responsabilitat de 

desenvolupar en l’alumnat la formació lectora amb el suport de la família i, d’altra, que 

no es tracta de canviar els plans i programes d’estudi sinó de posar en marxa un pla de 

foment de la lectura que coordine actuacions reals que el professorat estiga duent a la 

pràctica diàriament. El pla recull, fidelment, el que es fa en l’any i la valoració del que 

s’ha fet. 

L’objectiu és la millora de les competències lectores, el desenvolupament d’hàbits 

lectors eficaços i el plaer de la lectura des de l’aula amb el compromís del centre, 

ajustant-se a les necessitats detectades en les avaluacions de la lectura. L’èxit del pla 

depén del compromís anual del professorat a l’inici del curs i, per tant, es fa necessari 

formar el professorat. També es considera la biblioteca escolar com un recurs del 

centre per millorar les competències implicades en la lectura. El programa de 

biblioteques escolars inclou cursos de formació per a professorat, campanyes i 

diverses publicacions de materials. A més, hi ha hagut diverses campanyes i activitats 
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que li han donat un nou enfocament basat en la integració de la biblioteca al món 

digital i la consideració de la biblioteca com un espai per a l’aprenentatge. 

 

Quadre 1.13 Pla de foment de la lectura a Navarra  

 

Títol  Proyecto para la Mejora de las Competencias Implicadas en la Lectura 34 

Herramientas para la mejora de las competencias lectoras en ESO 

Depén de Gobierno de Navarra 

Data 2007-2008 

Dirigit a Alumnes d’ESO 

Ubicació Institut i casa familiar 

Objectiu Millorar les competències lectores, el desenvolupament d’hàbits lectors i el 

plaer de la lectura 

 

Altres activitats 

de la Comunitat 

Web i col·leccions BLITZ 

 Curs a distància Leer e investigar en la biblioteca escolar, los proyectos 

documentales integrados (formació professorat) 

 Mòdul La biblioteca escolar: centro de recursos para el aprendizaje 

(formació professorat) 

 Les campanyes La familia lectora 

 Publicació de materials com ara Leer y escribir en la era de Internet. 

Análisis y propuestas para la lectura y escritura en Secundaria i La lectura y 

la sociedad del conocimiento 

 Fullet anomenat Adolescentes en la red. Vivir, leer y escribir en Internet  

 Jornades Bibliotecas escolares, lectura y aprendizaje 

                                                        
34

 <http://dpto.educacion.navarra.es/bibliotecasescolares/navarra_files/planrector%20cast.pdf>.  
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 Projecte d’investigació Indicadores para competencias en información en 

bibliotecas escolares 

Conclusions 

A partir de la descripció de les diferents legislacions autonòmiques i dels seus 

respectius plans lectors, avaluem la legislació sobre promoció de la lectura. Partim de 

les conclusions dels estudis del Primer Congrés de Leer.es. Aprendizaje y enseñanza de 

lectura (2010)35 relacionades amb el tema de la nostra investigació, és a dir, la 

promoció de la lectura al centre educatiu i la biblioteca escolar i, a continuació, 

aportem les nostres conclusions de la legislació de la investigació. Aquestes 

conclusions són fonamentals per fer una anàlisi comparativa amb el que es legisla al 

País Valencià. Pel que fa a les anàlisis dels plans de lectura en la presentació del 

congrés s’exposa: 

 

– L’impuls dels plans lectors està vinculat a la necessitat de millora dels rendiments 

escolars que planteja el sistema.  

– És possible que les expectatives i exigències dels plans de lectura hagen estat 

excessives respecte del potencial i capacitat de l’escola per a fomentar la lectura.  

– El major actiu dels plans de lectura elaborats per les comunitats autònomes, quant 

a l’ús estratègic de la lectura per a aprendre, no resideix tant als objectius que 

plantegen, com en les dinàmiques de canvi que es poden generar a partir dels 

processos que tracten d’impulsar.  

– La principal aportació dels plans de lectura és haver suscitat processos de 

discussió, elaboració, aplicació i avaluació als centres educatius i dinàmiques 

d’autoformació i de treball en grup al voltant de la lectura. 

– La creació i implantació dels plans lectors autonòmics ha servit per fomentar, 

desenvolupar, promocionar i afermar la lectura i l’ús de la biblioteca pública.  

 

Les conclusions de la nostra investigació sobre els plans de lectura són: 

 

a. Les dotze comunitats autònomes que disposen de pla lector són Andalusia, 

 Canàries, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya,  Extremadura, 

 Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra i el Principat d’Astúries. 

                                                        
35 <http://www.leer.es/wp-content/uploads/CongresoLeer01/pagina04.html#parte3>.  
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b. Les cinc comunitats i dues ciutats autònomes que no disposen de pla lector són 

 Aragó,  el País Basc, la Rioja, les Illes Balears, el País Valencià, Ceuta i Melilla. 

c. Els plans lectors autonòmics depenen d’Educació i/o de Cultura. O se situen en 

el marc educatiu i s’adrecen al professorat i a l’alumnat, o s’emmarquen en la 

societat en general i s’adrecen al ciutadà. Ara bé, majoritàriament els plans van  

dirigits a la comunitat educativa. 

d. El pla de lectura pot estar o no regulat per una ordre de la comunitat a què 

 pertany. 

e. Els plans lectors mostren una realitat basada en un estat de canvi per a la 

 millora de l’aprenentatge i han suposat un avançament.  

f. S’han originat processos de discussió, elaboració, aplicació i avaluació als 

 centres educatius i dinàmiques d’autoformació i de treball en grup al voltant de 

 la lectura gràcies als plans de lectura. 

g. La finalitat última de tots els plans és fer lectors competents. I la motivació i 

 estimulació pel plaer de la lectura sempre està present. 

h. Els plans lectors demanen la participació de tota la comunitat (escola, família, 

 entorn). 

i. Es recomana que la lectura forme part del dia a dia. 

j. Els plans lectors volen convertir la biblioteca escolar en un veritable Centre de 

 Recursos per a l’Ensenyament i l’Aprenentatge. 

1.4 El cas del País Valencià 

La legislació valenciana relacionada amb la lectura i la biblioteca es concreta en la Llei 

del llibre del 2002, els Decrets 111, 112 i 102 del currículum d’Educació de la 

Comunitat Valenciana, la Llei de biblioteques i l’Ordre sobre els Plans de Foment de la 

Lectura. Des de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, s’ha contribuït 

al desenvolupament de la lectura i la biblioteca mitjançant la continuïtat d’esforç 

inversor i la planificació per al desenvolupament de les biblioteques escolars. 

1.4.1 Llei i desplegament de la llei 

Ordre sobre la biblioteca escolar  

En l’Ordre de 15 de maig de 1992 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en 

què s’aproven els programes de necessitats per a la redacció de projectes de 

construcció de centres educatius que imparteixen ensenyaments de règim general de 

nivells no universitaris, apareixen reflectits els espais mínims destinats a les 
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biblioteques escolars. Aquesta ordre significa la consideració d’un espai específic on 

dur a terme la iniciació de la seua utilització.  

Llei del llibre 

L’any 2002, la Generalitat Valenciana publica la Llei 3/2002 de 13 de juny, del llibre. 

Destaquen dos aspectes. En primer lloc, la consideració del llibre com a principal bé 

cultural i intel·lectual i, en segon lloc, la protecció especial del llibre escrit en valencià. 

Aquesta llei reclama una política efectiva de promoció i foment de la lectura a través 

de l’elaboració de plans, programes, investigacions i estudis. Al Capítol IIII, “De la 

promoció de la lectura”, s’esmenta les biblioteques escolars com a part del Sistema 

Educatiu Valencià i, en la quarta de les Disposicions Addicionals, s’insta a desenvolupar 

un Sistema de Biblioteques Escolars, donada la importància per garantir l’accés al llibre 

des de les primeres edats.  

Decrets 111 i 112 

L’any 2007, s’hi publiquen dos decrets.  

El Decret 111/2007 de 20 de juliol del Consell, que estableix el currículum de l’Educació 

Primària en la Comunitat Valenciana, introdueix com a objectiu de l’etapa, en l’article 

4.e), el desenvolupament d’hàbits de lectura com a instrument essencial per a 

l’aprenentatge de la resta de les àrees. A més, esmenta la necessitat d’utilització de les 

TIC36 i de les biblioteques de centre i virtuals, amb l’objecte de tindre informació model 

per a la producció escrita i d’iniciar en el coneixement del funcionament i el respecte 

de les normes. Als tres cicles, l’ús competent de la biblioteca d’aula i centre és un dels 

criteris d’avaluació.   

 

Els reptes dels canvis tecnològics i socials als quals haurà d’enfrontar-se 

l’alumnat fan necessari en l’Educació Primària, posar a la seua disposició 

fonaments sòlids que l’estimulen a mantindre l’afany d’aprendre durant 

tota la vida. Rau ací la transcendència d’afavorir l’interés per la lectura, 

l’escriptura i els diferents llenguatges. (DOCV Núm. 5562 24.0.2007)  

 

                                                        
36

 Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
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El Decret 112/2007 de 20 de juliol del Consell, que estableix el currículum d’ESO en la 

Comunitat Valenciana, disposa en l’article 5, relatiu a les competències bàsiques, que 

la lectura constitueix un factor primordial per al desenvolupament de les competències 

bàsiques i els centres hauran de garantir en la pràctica docent de totes les matèries un 

temps dedicat a la lectura en tots els cursos de l’etapa. A més, exposa la necessitat 

d’un ús adequat de les biblioteques de centre i les biblioteques virtuals i l’aprofitament 

de les tecnologies de la informació i la comunicació, que constituiran un mitjà per 

desenvolupar la competència digital. 

 

La lectura constituïx un factor primordial per al desenrotllament de les 

competències bàsiques. Els centres hauran de garantir en la pràctica docent 

de totes les matèries un temps dedicat a la lectura en tots els cursos de 

l’etapa. (DOCV Núm. 5562 24.0.2007) 

Decrets 102 

L’any 2008 s’hi publica un altre decret. El Decret 102/2008 d’11 de juliol del Consell, 

que estableix el currículum del Batxillerat en la Comunitat Valenciana, indica com a 

principi general, en l’article 3.5, que les estratègies per a l’adquisició de l’hàbit de 

lectura, la capacitat d’expressar-se correctament, l’adquisició de valors, així com l’ús 

de les tecnologies de la informació i la comunicació, estaran integrades al currículum. 

Llei de biblioteques 

L’any 2011, la Generalitat Valenciana publica la Llei 4/2011 de 23 de març, de 

biblioteques. Amb aquesta llei es pretén garantir l’accés públic a la informació, 

estenent, en tots els sectors de la societat valenciana, l’hàbit de la lectura com a pilar 

bàsic de la formació, de l’aprenentatge i de l’educació de l’individu. Així mateix, també 

pretén l’exercici de la igualtat d’oportunitats dels ciutadans perquè, des de la llibertat, 

puguen cultivar-se, desplegar els seus interessos culturals, augmentar progressivament 

els coneixements i millorar les capacitats personals i socials. 

 

La situació actual exigix dels poders públics l’aprovació d’una llei que regule 

de manera global el Sistema Bibliotecari Valencià, que permeta potenciar 

els instruments que proporciona la societat del coneixement per a posar els 

recursos bibliotecaris a l’abast de tots en condicions d’igualtat i perquè 

estos recursos s’adeqüen a les pautes establides en diversos manifestos, 
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pautes i recomanacions internacionals sobre els servicis de biblioteca. 

(DOCV Núm. 6488 25.3.2011, pàg. 12465) 

 

Aquesta llei estableix que hi ha d’haver un pla de foment de la lectura, vinculat a les 

biblioteques. L’article 9 de la llei esmenta el Pla de Foment de la Lectura: 

 

Article 9. Pla de Foment de la Lectura de la Comunitat Valenciana 

1. La conselleria competent en matèria de biblioteques ha d’elaborar el Pla 

de Foment de la Lectura de la Comunitat Valenciana, com a instrument de 

planificació de les actuacions sobre la lectura pública.  

2. El Pla de Foment de la Lectura considerarà la lectura com una eina bàsica 

per a l’exercici del dret a l’educació i a la cultura, en el marc de la societat 

del coneixement, i subratllarà l’interés general de la lectura en la vida 

quotidiana de la societat per mitjà del foment de l’hàbit lector. El Pla de 

Foment de la Lectura tindrà especial consideració amb la població infantil i 

juvenil i amb els sectors socials més desfavorits, amb particular atenció a les 

persones amb discapacitat, així com amb l’aprenentatge continu dels 

ciutadans de qualsevol edat, i impulsarà el suport a la lectura per part de les 

administracions públiques. 

3. El Pla de Foment de Lectura haurà de ser impulsat per la conselleria 

corresponent per al desenvolupament en l’àmbit local, amb la participació 

dels serveis i de les institucions locals competents en la matèria. (DOCV 

Núm. 6488 25.3.2011, pàg. 12469)  

Ordre sobre els plans de foment de la lectura37 

L’any 2011 es publica l’Ordre 44/201138, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació. 

L’ordre regula els plans per al foment de la lectura en tots els centres docents públics i 

privats concertats que, degudament autoritzats, impartisquen ensenyances d’Educació 

Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, així com 

centres autoritzats per a impartir ensenyances de Formació Professional. Amb 

l’aprovació d’aquesta ordre, el foment de la lectura (activitat ja desenvolupada pels 

                                                        
37  Aquesta ordre regula els plans de lectura per al curs 2011-2012, per tant no es contempla en el 

treball de camp d’aquesta investigació, concentrat en el curs escolar 2010-2011.  

38
  <http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/16/pdf/2011_6872.pdf>.  
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docents) esdevé un element fonamental que, a més, s‘ha de materialitzar en 

l’elaboració del Pla Lector del Centre. 

Aquesta ordre marca els objectius generals que s’han de promoure. L’ordre esmenta 

que els centres docents concretaran les pautes generals per a l’elaboració del pla que 

s’estableixen en aquesta ordre, per mitjà de l’exercici d’activitats de promoció i 

pràctica de la lectura als centres educatius, a fi de garantir un tractament integral i 

sistemàtic de les activitats dirigides a promoure la lectura i a millorar l’expressió i la 

comprensió oral i escrita. També explica que s’establiran els mecanismes per al 

reconeixement als centres que promoguen les bones pràctiques en l’àmbit del pla de 

foment de la lectura i es podran convocar mitjançant una resolució, amb caràcter 

anual, convocatòries públiques de premis de bones pràctiques quant al foment de la 

lectura. 

1.4.2 Línies d’actuació39 

El desplegament de l’ordre sobre els plans de foment de la lectura té lloc al mes de 

desembre de l’any 2011 i es materialitza amb les directrius del pla de foment de la 

lectura40. Presentem en la graella següent aquestes directrius per a l’elaboració d’un 

pla lector, amb la intenció de mostrar una comparativa amb els diferents plans lectors 

autonòmics esmentats al capítol anterior. 

 

Quadre 1.14 Pla de foment de la lectura al País Valencià  

 

Títol  Directrius per a l’elaboració d’un Pla de Foment de la Lectura en centres 

docents de la Comunitat Valenciana 

Depén de Conselleria d’Educació 

Data 2011-2012 

Dirigit a Comissió coordinadora del centre docent 

                                                        
39  Una part de la informació que conté aquest apartat ens l’ha facilitat Ana Isabel Caro Rodríguez. 

Assessora tècnica docent de foment de la lectura i biblioteques escolars a la Direcció General 

d'Ordenació i Centres Docents. 

40  <http://www.edu.gva.es/ocd/areaord/docs/Directrius_Pla_de_Foment_de_la_Lectura.pdf>.  
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Ubicació  Centre escolar (aula i biblioteca escolar)  

Objectiu Desenvolupar la competència lectora 

Dinamitzar la lectura 

Dinamitzar la biblioteca escolar 

 

Altres activitats 

de la Comunitat 

Jornades de Bones Pràctiques 

 Programa Èxit escolar 

 Projectes d’Innovació Educativa de la Conselleria d’Educació 

 Activitats d’animació a la lectura a la Biblioteca Valenciana 

 

Però el més interessant de les directrius del pla són els exemples d’accions que 

promouen l’acostament a la lectura. Aquestes accions orienten de manera pràctica els 

responsables d’elaboració, és a dir, la comissió coordinadora del pla de foment de la 

lectura del centre. A continuació, adjuntem una graella d’aquestes activitats indicant, a 

més, el tipus de lectura, la ubicació i els participants. 

 

Quadre 1.14 Directrius per al Pla de foment de la lectura al País Valencià 

  

Activitats Tipus de lectura Ubicació Participants 

Lectura Actualitat  A l’aula Alumnat 

Lectura Premsa  A l’aula Alumnat 

Lectura Fragments llibres A l’aula Alumnat 

Facilitar  Bibliografia  A l’aula Alumne/professor 

Comentar  Premsa sobre literatura A l’aula Alumnat 

Exposicions orals Lectures de classe  A l’aula Alumnat 

Lectura Col·lectiva  A l’aula Alumnat 
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41

 Biblioteques publiques. 

Debat  - A l’aula Alumnat 

Racó de lectura – - A l’aula Alumnat 

Realitzar  Llibres viatgers   A l’aula Alumnat 

Enquesta Millors llibres  A l’aula Alumnat 

Registrar  Recorregut lector  A l’aula Alumnat 

Presentació  Novetats biblioteca 

escolar 

A l’aula Alumnat 

Presentació  Prestats biblioteca 

escolar 

A l’aula Alumnat 

Presentació  Novetats biblioteca 

escolar 

Al centre Alumnat 

Conta-contes - Al centre Alumnat 

Trobades escriptors – Lectura sentit ampli Al centre Alumnat 

Trobades professors 

universitaris 

- Al centre Alumnat 

Certàmens creatius Lectura sentit ampli Al centre Alumnat 

Apadrinaments lector - Al centre Alumnat 

Celebració d’efemèrides Llibres  Al centre Alumnat 

Lectura en veu alta - Al centre Alumnat 

Tallers d’escriptura - Al centre Alumnat 

Visita a BBPP41  Fora del centre Alumnat 

Representació teatral Teatre  Fora del centre Alumnat 

Concerts Música Fora del centre Alumnat 

Filmoteques Pel·lícules  Fora del centre Alumnat 
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Llevat de la publicació d’aquesta ordre (juny de 2011) i de les respectives directrius 

(desembre de 2011)43, el País Valencià no té dissenyat cap pla institucional de foment 

lector ni existeix una convocatòria específica per a premiar projectes de dinamització 

de biblioteques escolars. Puntualment, hi ha hagut campanyes de foment de la lectura 

mitjançant conveni amb el Ministeri d’Educació.  

L’últim pla de lectura global a tots els centres de Primària que s’ha realitzat ha estat el 

de Pasaporte de la lectura i Viaje por el mundo de los libros, acció enquadrada al Pla de 

Foment de la Lectura del Ministeri l’any 2002 i 2003. En l’any 1998 es crearen, a través 

de conveni de col·laboració subscrit entre la Generalitat Valenciana i els ajuntaments 

de localitats generalment de menys de mil habitants vint-i-huit biblioteques escolars 

públiques, de les quals romanen obertes setze. Aquest conveni va suposar la creació 

                                                        
42

 Biblioteques escolars. 

43
 L’any 2012 s’han dut a terme revisions de les programacions als centres valencians centrades en 

l’aplicació dels plans lectors i les millores educatives per part de la inspecció educativa (a l’IES Clot de 
Sagunt, revisió de les programacions de les assignatures instruments al mes d’abril del 2012).  

Museus Quadres Fora del centre Alumnat 

Xarrades pares i mares - Al centre Família 

Revista o butlletí escolar Llibres Al centre Família 

Jornada de portes obertes - Al centre Família 

Maletes viatgeres Temàtica diversa Al centre/ 

biblioteca 

escolar 

Família 

Secció pares Informació, llibres BBEE42 Família 

Guies de lectura  Lectura sentit ampli Al centre Família 

Llibre viatger  Temàtica diversa Al centre Família 

Tallers  - Al centre Família 

Clubs lectors pares i mares - Al centre Família 

Trobades amb autors  - Al centre Família 

Activitats escolars - Al centre Família 
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d’una biblioteca pública ubicada en un centre escolar, dotada amb un fons fundacional 

per part de la Generalitat Valenciana i dotada d’una persona encarregada, amb vint 

hores setmanals de dedicació (preferentment de vesprada i incloent el matí de 

dissabte). El projecte es va anomenar REDLIB.  

D’altra banda, el País Valencià dota els centres nous de Primària, Secundària i els 

centres de Primària incomplets, amb equipament per a biblioteques escolars. La 

dotació consisteix en un lot bibliogràfic fundacional, amb aproximadament dos mil 

llibres per a la biblioteca de Secundària i mil cinc-cents per a Primària, tractats 

tècnicament amb teixell i codi de barres, i amb la catalogació bibliogràfica en format 

IBERMARC, per a ser descarregat en una aplicació informàtica pròpia que possibilita la 

gestió de la biblioteca escolar i tres ordinadors, impressora, escàner i lector de codi de 

barres. També existeixen en aquests moments tres Agències de Lectura ubicades en 

col·legis públics, ateses per un bibliotecari. Aquestes agències pertanyen a la Xarxa 

Municipal de Biblioteques de la localitat en què s’ubiquen. 

L’Anuario de Bibliotecas Españolas 2010 (FAQ, 2009: 160-163) descriu com des del 

Ministeri d’Educació, Política Social i Esport s’aportaren al País Valencià l’any 2009 més 

de nou-cents mil euros per a la millora de les biblioteques dels centres d’ensenyament. 

Les actuacions se centraren en: 

- La millora de les dotacions de les biblioteques, actualitzant-les i adequant-les 

als ensenyaments que s’imparteixen al centre i a les edats de l’alumnat. 

- La dotació de mobiliari i de material informàtic i multimèdia. 

- La reforma de les instal·lacions per a adequar-les millor a l’ús de la biblioteca. 

- L’adaptació de les instal·lacions de manera que puguen ser utilitzades de 

manera independent a la resta del centre fora de l’horari lectiu. 

- La millora de l’atenció de les biblioteques escolars. 

- Els programes de formació de professors sobre gestió documental i 

bibliotecària i sobre l’aplicació de la biblioteca al desenvolupament del 

currículum. 

- L’establiment de xarxes de suport a les biblioteques escolars als serveis 

centrals.  

1.4.3 Propostes de la societat civil 

Una part del buit legislatiu i executiu s’ha cobert a l’àmbit valencià amb accions dutes a 

terme per diverses entitats de la societat com ara Una proposta de Pla Lector per al 
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context valencià: 2007-201044 i, posteriorment, el Pla de Foment Lector. Una proposta 

model45 elaborades per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, les Directrius 

per al disseny de polítiques públiques de lectura46, extretes al Simposi sobre el Llibre, la 

Lectura i les Biblioteques, el cicle de conferències Escola de Pares i Mestres47, el 

Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves48 o el Cicle d’Animació a la 

Lectura. Escriptors a la Biblioteca Valenciana amb xiquets i joves.  

Per la importància d’aquestes accions, l’apèndix 1 inclou la descripció de totes 

aquestes accions estructurades en quatre vessants classificatoris: el seu paper 

programàtic, la conversió de les trobades en un punt de partida i consens, el caràcter 

formatiu i, finalment, la tasca difusora.  

Conclusions 

Totes les aportacions de la societat civil són iniciatives que han aportat el seu òbol a 

l’hora de fomentar, desenvolupar, promocionar i afermar la lectura i l’ús de la 

biblioteca, però es fa necessària una major implicació real dels organismes oficials, 

perquè s’aconseguisca una base sòlida i ferma. Les conclusions que destaquem de 

l’anàlisi realitzada són les següents: 

a. No hi ha un pla lector oficial per part de la Generalitat Valenciana.  

b. La Llei de biblioteques estableix que hi ha d’haver un Pla de foment de la lectura 

però no es desenvolupa49. 

c. Tanmateix, l’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació, regula els 

plans per al foment de la lectura als centres docents de la Comunitat Valenciana i 

                                                        
44 <http://www.fundaciobromera.org/Novetats/pla_lector_07/proposta.pdf>.  

45 <http://www.bromera.com/pla-lector/descarrega.php>. En aquest enllaç es troba el model per a 

confeccionar el Pla de Foment Lector de Centre. Aquest document és adaptable per elaborar el pla, 

exigit a l’Ordre 44/2011 per part de la Conselleria d’Educació, aplicat al centre>.  

46 <http://www.aepv.net/Sobre-la-lectura/Sobre-la-lectura_va_16.html>.  

47
<http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-

lectura_va_15.html>.  

48
 <http://www.adeit.uv.es/av/info/va/index.php?codigo=10312150_3>.  

49 El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha obert un expedient d'ofici per 

conéixer les actuacions que s'estan duent a terme des de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport per 

a elaborar i impulsar el Pla de Foment de la Lectura de la Comunitat Valenciana. 

 <http://www.elsindic.com/va/noticies/2012/01/09/el-sindic-sinteressa-per-lelaboracio-i-la-

implantacio-del-pla-de-foment-de-la-lectura-de-la-comunitat-valenciana.html>.  

http://www.bromera.com/pla-lector/descarrega.php
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s’aporten, posteriorment, unes directrius. Aquest pla no té relació aparent amb el 

pla que planifica la Llei de Biblioteques.   

d. Les Directrius per a l’elaboració d’un Pla de Foment de la Lectura en centres 

docents de la Comunitat Valenciana ofereixen una llista oberta d’activitats de 

lectoescriptura. 

e. Les Directrius per a l’elaboració d’un Pla de Foment de la Lectura en centres 

docents de la Comunitat Valenciana no inclouen activitats dirigides al professorat. 

f. Les activitats que les institucions valencianes posen en marxa es caracteritzen pel 

col·laboracionisme. Per a l’organització de la Fira del Llibre de València, el Simposi 

del Llibre, les Converses amb la Lectura o l’Escola de pares i mestres participen 

conjuntament diverses institucions com ara la Universitat de València, l’Associació 

d’Editors del País València i el Cefire de València.  

g. El Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves de la Universitat de 

València i el Cefire de València comparteixen l’objectiu de formar mediadors per a 

la promoció de la lectura.  

h. Al Simposi sobre el Llibre, la Lectura i la Biblioteca es va aprovar el document 

Directrius per al disseny de polítiques públiques de lectura. La Generalitat 

Valenciana no les va tindre en compte per a l’elaboració de la Llei 4/2011 de 23 de 

març, de biblioteques. 

i. El Pla de Foment Lector. Una proposta model de la Fundació Bromera per al 

Foment per la Lectura és un document orientatiu que serveix als centres docents 

valencians a l’hora d’elaborar l’obligatori Pla de Foment de la Lectura regulat a 

l’Ordre 44/201150.  

 

Pel que fa a la situació legislativa de la investigació, en el marc legislatiu en què es 

desenvolupen les pràctiques analitzades, aquestes queden fora de la legislació 

valenciana actual perquè ni l’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria d'Educació, 

ni les Directrius per a l’elaboració d’un Pla de Foment de la Lectura en centres docents 

de la Comunitat Valenciana estan vigents en el moment de la investigació, apareixen 

just en finalitzar el període investigat.  

En el moment de la investigació, el País Valencià no disposa de cap pla lector oficial ni 

disposa d’una legislació específica desenvolupada pel que fa a la promoció de la 

lectura, amb la qual cosa les pràctiques de la investigació queden en l’àmbit privat de 

la voluntarietat del professorat, ja que hi manca una normativa en l’àmbit públic que 

les regule. L’esfera d’acció d’aquests professors no són les legislatives ni les 

promogudes per l’Administració sinó que sorgeixen de les iniciatives col·lectives del 

                                                        
50

 L’any 2012 Gemma Lluch publica a l’Editorial Bromera La lectura al centre. Llegir (i escriure) llibres, 
pantalles, documents, al Pla de Lectura de Centre.  



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 69 - 

 

professorat. Són activitats, grups o propostes privats duts a terme per un col·lectiu de 

docents que inclouen la promoció de la lectura dins de les prioritats en el procés 

d’aprenentatge.   
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2. La promoció de la lectura en la investigació  

En aquest capítol es revisen els estudis més actuals que s’han dut a terme i han tingut 

més ressò en el camp del foment de la lectura i les biblioteques escolars en l’àmbit 

lingüístic català i castellà, incloent alguns treballs models fets a l’Amèrica Llatina. Els 

estudis es divideixen en tres apartats diferents, depenent del seu objectiu principal. El 

primer apartat inclou els informes sobre l’estat de la lectura a Espanya, el segon 

apartat el formen les obres de definició, caracterització, reflexió i metodologia d’anàlisi 

i, finalment, l’últim apartat arreplega els treballs de camp. Els estudis apareixen 

ordenats cronològicament dins de cada apartat, perquè es puguen apreciar l’evolució i 

les transformacions que es presenten en aquest camp. Cada estudi s’inclou en l’apartat 

en què destaca i, únicament, tracta els capítols rellevants que resulten profitosos per a 

la investigació. No obstant això, es citen a la bibliografia final cadascuna de les obres 

on s’han extret els articles, les ponències o els capítols concrets.  

A l’inici de cada apartat, juntament amb la presentació de l’apartat, apareixen les 

característiques comunes que s’han extret de la lectura i l’anàlisi de les investigacions 

seleccionades. Aquests trets aporten la metodologia que ha caracteritzat els estudis, la 

visió actualitzada que es fa de la realitat, la tipologia textual utilitzada 

predominantment, el tipus d’anàlisi dut a terme, les diferents classes d’experiències 

narrades i/o les reflexions i, en últim lloc, les recomanacions i les reivindicacions 

comunes amb què hi coincideixen. 

La major part dels estudis d’investigació consultats orienta la promoció de la lectura 

que es fa als centres escolars en les biblioteques escolars. És per aquest motiu que la 

major part de les investigacions sobre promoció de la lectura se centra en el marc de la 

biblioteca escolar, com a centre de recursos per a l’aprenentatge i espai on centralitzar 

les accions de la promoció lectora. Per tant, la presentació dels estudis sobre la lectura 

serà també de la biblioteca escolar. 

L’últim apartat del capítol fa una recapitulació dels estudis seleccionats, la classificació 

que hem seguit, les característiques que comparteixen i la relació amb les pràctiques 

de la investigació.  

2.1 Informes sobre l’estat de la lectura a Espanya  

En aquest apartat analitzem els informes sobre l’estat de la lectura a Espanya que 

mostren la realitat i les transformacions que hi estan vivint actualment la lectura i les 

biblioteques escolars. La revisió crítica que hem realitzat ens mostra les 

característiques comunes a tots ells. Són aquestes: 
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a. Utilitzen una metodologia caracteritzada per l’ús d’estudis comparatius (bé 

siguen d’espai, bé siguen de temps). 

b. Donen una visió actualitzada de la realitat i inclouen recomanacions. 

c. Coincideixen a destacar la importància que la LOE ha atorgat a la lectura, ja que 

hi ha partides pressupostàries del Ministeri d’Educació per a la millora de 

biblioteques escolars, premis i cursos. 

d. Presenten les nombroses iniciatives de foment de la lectura i biblioteques 

escolars per part d’institucions i persones, en gran part docents, que han millorat 

la situació. 

e. Subratllen que les biblioteques escolars no compleixen, en la major part dels 

casos, les recomanacions de l’UNESCO i l’alumnat presenta problemes de 

comprensió lectora.  

f. Els informes, a partir d’aquesta descripció, recomanen la necessitat d’un model 

de servei central de biblioteques escolars, un responsable de biblioteca ben 

format i una política educativa que ho regule tot i done garanties.  

g. S’esmenta la col·laboració i la coordinació entre institucions com una de les claus 

de l’èxit així com l’obligatòria relació de la biblioteca escolar amb totes les 

matèries i amb el departament psicopedagògic.  

 

A continuació, descrivim els informes que hem analitzat i les conclusions individuals a 

les quals hem arribat: 

Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomendaciones (FGSR 2005) 

Estudi comparatiu fet per la Fundación Germán Sánchez Ruipérez que té com a 

objectiu analitzar, a través d’Europa, les Comunitats Autònomes i Espanya, la realitat 

de la biblioteca escolar, clau en l’educació lectora, així com millorar-la mitjançant 

recomanacions. L’estudi subratlla que la biblioteca escolar s’ha convertit en un senyal 

d’identitat del sistema educatiu espanyol i ha de disposar d’una correcta gestió, 

professionals capacitats i reconeguts, àmplies i actuals col·leccions, multitud de 

mitjans i suports, horaris suficients i flexibles, una bona coordinació i una connexió 

amb la xarxa de biblioteques públiques.  

Al capítol que se centra a Europa, es fa un estudi comparatiu de legislació sobre 

biblioteca escolar entre diferents països europeus, on destaquen Dinamarca i França 

pel seu model de biblioteca pública, la introducció al currículum, l’alliberament dels 

professors, les oposicions, la formació de professors per a la biblioteca i la figura del 

bibliotecari especialista, l’extensió de l’automatització i el suport del Ministeri. El 
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capítol de les comunitats autònomes fa un estudi comparatiu de legislació sobre 

biblioteca escolar entre les diferents comunitats. 

S’hi apunta que, malgrat la introducció al currículum, sol haver un llibre de text únic, el 

responsable (un bibliotecari o un professor) no disposa d’estabilitat ni de continuïtat i 

l’horari és mínim i insuficient. Tot açò fa que s’abandone la biblioteca. A més, i a pesar 

que s’haja produït una implantació generalitzada de la gestió automatitzada, encara 

manquen centres de coordinació o de suport tècnic. Assenyalen que, afortunadament, 

es fan convocatòries per a la creació de biblioteques escolars i desenvolupament de 

plans de lectura. Finalment, quan es tracta Espanya, es fa un estudi de camp del curs 

escolar 2004-05.  

És una anàlisi objectiva amb dades reals mitjançant gràfics, estadístiques, fonts i 

enquestes. Es contrasten els avanços (projectes de millora, augment d’equipament 

tecnològic, major cooperació amb les biblioteques públiques) i les limitacions (no 

s’assoleixen les recomanacions IFLA, no hi ha una metodologia coordinada, els 

pressupostos dels centres són insuficients) dels últims anys. 

L’última part de l’estudi conté les conclusions i les recomanacions. Com a conclusions, 

es considera la biblioteca escolar un element essencial per a la igualtat d’oportunitats 

en l’accés d’informació i cultura, el treball de docents i alumnes, la dinamització 

cultural del centre educatiu, la innovació metodològica i la millora de la lectura i 

l’escriptura en totes les àrees i matèries. Dins de les recomanacions, s’assenyala en 

primer lloc el model de biblioteca escolar. Cal un model de servei central com als 

centres universitaris, ja que la biblioteca d’aula o de seminari no ha estat ben 

coordinada i s’ha considerat independent de la central, cosa que no ha afavorit la 

biblioteca escolar. Els programes de tecnologia tampoc no s’han associat amb la 

biblioteca escolar i s’han d’entendre com a complementaris, així els alumnes poden 

formar-se. A més, la biblioteca escolar s’ha de relacionar amb la resta de matèries i 

amb el departament pedagògic.  

Les propostes de millora que assenyala són el fet de crear un programa marc de 

biblioteques escolars (una política coherent i la possibilitat de compartir, coordinar i 

col·laborar entre les diferents comunitats autònomes), la consideració de la lectura, 

juntament amb la biblioteca escolar, com un dels principals objectius de totes les àrees 

i matèries, una campanya de sensibilització dels diferents usos de la biblioteca escolar i 

l’organització del II Encontre de Biblioteques escolars.  



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 74 - 

 

Pel que fa al marc legal per a les biblioteques escolars, es proposa la integració al 

sistema educatiu. D’una banda, l’obligatorietat com a element central51 i, d’altra, la 

disposició d’uns requisits bàsics que es concreten en un finançament, un responsable 

amb una regulació estable i una formació adequada. També, cal que s’incorpore al 

sistema bibliotecari i als sistemes autonòmics. 

La lectura en España. Informe 2008. Leer para aprender (Millán 2008)  

Aquest informe té com a precedent La lectura en España. Informe 2002, inclòs en la 

campanya de foment de la lectura que van dur a terme la Federació de Gremis 

d’Editors d’Espanya i la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, considerada una 

institució modèlica en l’àmbit de la lectura. La publicació del 2002 va ser un èxit gràcies 

a la seua utilitat. L’estudi està elaborat amb el suport de Cedro i com aportació a 

l’Observatori de la Lectura i el Llibre. Aquest nou informe té com a objectiu principal 

veure els canvis que s’han produït al llarg d’aquests sis anys pel que fa a la lectura i a 

les biblioteques espanyoles. Ho fa amb diversos articles d’especialistes en el tema.  

Hilario Hernández (Millán 2008: 75-86), a l’article anomenat “Las bibliotecas”, parla de 

la Llei de la Lectura, el Llibre i les Biblioteques de juny de 2007, la norma estatal que 

arreplega de manera explícita les biblioteques. Aquesta llei emfatitza la seua funció 

social i s’adequa sobretot al concepte de biblioteques públiques, les quals estan 

obertes a tots, són gratuïtes i disposen de llibres i d’altres materials (sonors, 

audiovisuals i electrònics). Hi ha també d’especialitzades, com les universitàries. Indica 

que els índexs de documents i llibres per habitants en les biblioteques públiques han 

augmentat però que continuen sent insuficients per assolir les recomanacions de la 

UNESCO. 

Inés Miret (Millán 2008: 93-101), a “Bibliotecas escolares (aún más) hoy”, descriu la 

situació de les biblioteques escolars durant els anys 2007 i 2008. Com a dades 

positives, comenta que s’han posat en marxa nombroses iniciatives de lectura i 

biblioteca escolar i que s’ha fet pública una revisió exhaustiva a l’Anuario de bibliotecas 

españolas (2008). A més, explica que en totes les comunitats autònomes existeixen 

programes per al desenvolupament de les biblioteques i el foment de la lectura i que 

les biblioteques escolars comencen a ser considerades part integrant del sistema 

escolar. Com a dades negatives, però, subratlla que la lectura literària (malgrat que 

siga la més fomentada) és escassa o nul·la en les altres àrees del currículum, tampoc 

                                                        
51 Aquest estudi és anterior a la publicació de la LOE (2006), on l’obligatorietat de la biblioteca escolar ja 

es contempla. 
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no s’utilitza per a la preparació de les classes i no es fan activitats d’investigació o de 

documentació. Comenta que la freqüència de visites a la biblioteca és reduïda i 

disminueix amb l’edat, els recursos i els serveis digitals són escassos, així com la 

formació en l’ús de fonts digitals d’informació. Tampoc no es relaciona la biblioteca 

amb les noves fonts digitals, ja que eixa tasca es fa en altres llocs, com a l’aula 

d’informàtica o de tecnologia. 

Finalment, apunta que la distància en el concepte de biblioteca escolar, als requisits de 

funcionament i als serveis per dinamitzar i formar en la biblioteca, és gran i la situació 

preocupant, ja que Espanya se situa lluny de les directrius internacionals i no hi ha 

unes polítiques públiques que donen garanties, llevat d’alguns programes i 

experiències molt encertats. L’autora exposa com a solució acurtar distàncies 

mitjançant una política estable, una guia, una avaluació i persones. 

Elena Martín (Millán 2008: 123-133), a “El papel de la lectura en el sistema educativo”, 

considera que per a millorar l’educació escolar espanyola és imprescindible el paper de 

la lectura. Enumera les actuacions més importants que s’han dut a terme pel que fa a 

la lectura a Espanya. Destaca la publicació de la LOE (2006), especialment l’article 113, 

ja que aquesta llei considera la lectura i la biblioteca escolar un dels pilars per al 

desenvolupament de la competència de la comunicació lingüística i per al 

coneixement, subratlla les avaluacions internacionals sobre el sistema educatiu i la 

competència lectora, on la imatge dels resultats no és positiva i esmenta les mesures 

que s’han dut a terme al nostre país: les partides pressupostàries del Ministeri 

d’Educació per a la millora de biblioteques escolars, els premis per a les experiències 

de dinamització de la lectura, els cursos de gestió, informatització i formació d’usuaris i 

els plans de lectura. Conclou apuntant que per a l’assoliment de resultats positius, és 

necessari l’aplicació del currículum a les matèries per part del professorat i una bona 

planificació de l’equip directiu. 

Luis González (Millán 2008: 137-148), a “La lectura de la lectura: hábitos y políticas”, 

planteja que la política de promoció de la lectura implica una anàlisi prèvia d’hàbits 

lectors a la societat. Mostra les dades de l’Observatori del Llibre i la Lectura (2007), 

una de les mesures del Pla de Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura, on 

s’indiquen que els índexs de lectura majors són de les lectores, l’increment es dóna en 

el sector més jove i, concretament, al sector urbà. També explica que a 

l’Eurobaròmetre, dels 27 països europeus que s’hi troben, Espanya es troba en la 

posició 21, malgrat que les polítiques de lectura per part de les comunitats autònomes 

s’han multiplicat. Exposa la necessitat d’una aposta creïble. 

Jesús Contreras (Millán 2008: 153-175), a “Leer en tiempos modernos; adolescentes y 

jóvenes profesionales frente a la lectura”, realitza un experiment amb adolescents i 

professionals en què aquests opinen sobre les diverses qüestions referides a la lectura. 
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Les conclusions a què arriba són set: la identificació de la lectura amb llegir novel·les 

obligatòries durant el curs, ja que no hi ha temps per a més durant el curs i l’estiu és 

època per estar amb amics; la identificació de la cultura amb la lectura per aprendre i 

de l’oci amb la lectura per informar-se; la valoració positiva de la lectura, malgrat que 

els adolescents no la consideren com a forma d’oci; l’interés per la premsa i les revistes 

especialitzades; l’ús d’Internet a nivell professional i a nivell lúdic o comunicatiu; 

l’exclusió actual d’Internet de la lectura narrativa i, finalment, la preferència per llegir 

(sobretot quan més extens és) en paper que per via digital.  

Emilio Sánchez Miguel (Millán 2008: 191-205), a “La comprensión lectora”, indica que 

actualment hi ha dèficit de comprensió i interpretació d’un text per part dels escolars. 

Exposa que sols es podran convertir en lectors competents a través d’un treball llarg 

on arriben a ser capaços de codificar la informació i aprendre.  

Juan Mata (Millán 2008: 209-219), a “Leer cómo, enseñar qué (los formadores en 

lectura)”, observa que a Espanya es parla de lectura únicament en enquestes sobre 

hàbits i comprensió i, sempre, amb dades decebedores. Comenta que es parla dels 

tòpics del tipus “els joves no lligen”, cosa que les enquestes neguen (a banda cal mirar 

els antecedents també) i que la lectura es veu amenaçada per les noves tecnologies. 

Segons l’autor, s’han de buscar solucions des de l’escola, ja que és on s’ensenya a llegir 

i a escriure i on els docents han de veure el fracàs. A més, cal canviar els plans 

d’estudis universitaris perquè els mestres disposen de poc de temps de formació i és 

necessari el proposat Màster de Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat52, 

per l’escassa formació pedagògica dels professors.  

Anuario de Bibliotecas Españolas (FAQ) 

La primera edició d’aquest anuari data de 2008. L’estudi ofereix una visió global de la 

situació bibliotecària a Espanya mitjançant un recorregut pels diferents sistemes 

bibliotecaris públics i les principals xarxes de biblioteques privades. Fins ara no es 

disposava d’una publicació que agrupara la gran diversitat de les dèsset comunitats 

autònomes i les dues ciutats autònomes espanyoles. Aquesta publicació es proposa 

omplir aquest buit amb una visió actualitzada i de conjunt. Dins dels interessos de la 

nostra investigació, el llibre disposa d’un capítol que té com a protagonista la 

biblioteca escolar a Espanya (FAG 2008: 124-200). Pel que fa a l’àmbit estatal, es 

destaca la importància que el Ministeri d’Educació atorga al foment de la lectura i a la 

                                                        
52

 L’article 100 de la LOE (2006) planteja la substitució del Certificat d’Aptitud Pedagògica (CAP) per un 

màster oficial. Al País Valencià comença a impartir-se el Màster en Professor/a d’Educació 

Secundària al gener del 2010.  
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millora de biblioteques dels centres escolars, la qual es posa de manifest a la LOE del 3 

de maig de 2006, en què es destina tot un article complet, el número 113, a la 

biblioteca escolar. Els articles 19.3 i 26.2 estableixen un temps diari dedicat al foment 

de la lectura. S’indica que les administracions completaran les dotacions de les 

biblioteques escolars, perquè funcionen com a espais oberts a tota la comunitat però 

que les administracions autonòmiques han de contribuir amb almenys una quantitat 

igual a l’aportada pel Ministeri. Les dotacions aniran dirigides a les col·leccions, les 

instal·lacions, Internet, els bibliotecaris, els programes de formació i l’obertura en 

horari no lectiu. També s’esmenta el Concurs Nacional de Premis a Projectes per a la 

Millora de les Biblioteques Escolars als centres públics de Primària i Secundària i el 

programa informàtic de gestió de biblioteques Abies, facilitat a les comunitats 

autònomes. A més, s’afegeix que les administracions educatives de les comunitats 

autònomes espanyoles han iniciat plans de foment de la lectura, convocatòries 

autonòmiques per a la millora o dinamització de les biblioteques, plans de formació de 

professorat i programes de cooperació amb altres administracions.  

L’Anuario de Bibliotecas Españolas 2009 i l’Anuario de Bibliotecas Españolas 2010 (que 

passa de format paper a versió PDF) actualitzen la informació de la situació de les 

biblioteques públiques a Espanya respecte a la primera edició. Quant a biblioteques 

escolars, descriuen les noves aportacions de cada autonomia per veure així una 

perspectiva de l’evolució.  

Aquests tres anuaris publicats dins del període d’aquesta investigació mostren la 

situació concreta de cada autonomia. D’una banda, descriuen el pla lector de les dotze 

autonomies que en disposen com són Andalusia, Canàries, Cantàbria, Castella-la 

Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra i el 

Principat d’Astúries53. Pel que fa a les cinc autonomies i a les dues ciutats autònomes 

que no en disposen, els anuaris aporten una visió de les activitats de promoció lectora i 

biblioteques escolars que s’han dut a terme a Aragó, el País Basc, la Rioja, les Illes 

Balears, el País Valencià Ceuta i Melilla. Entre totes les activitats que es posen en 

marxa, destaquem el projecte Tertulias bibliotecarias, la convocatòria Leer juntos i el 

Plan de Bibliotecas y Fomento de la Lectura y la Escritura per a les tres províncies de la 

Comunitat d’Aragó, el Projecte de Dinamització de les Biblioteques Escolars i la web 

Escola de Lectura de les Illes Balears, el Plan de actuación para el fomento y la mejora 

de las bibliotecas escolares o els Premios de Fomento a la Lectura a través del uso de la 

Biblioteca Escolar de la Rioja, el programa de biblioteques escolars de Múrcia i la 

                                                        
53   La descripció de cada pla lector apareix en l’apartat “Marc autonòmic” del capítol “Promoció de la 

lectura en el marc legislatiu”.  
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integració de les biblioteques escolars en la xarxa de lectura pública d’Euskadi a partir 

de la Llei del 2007 de bibliotecas d’Euskadi.  

2.2 Treballs de definició, caracterització, reflexió i metodologia d’anàlisi 

Les obres de definició, caracterització i metodologia d’anàlisi la formen una selecció 

d’estudis que descriuen com és, o com hauria de ser, la biblioteca escolar actualment 

per demostrar la seua necessitat i importància per l’assoliment de l’èxit escolar. Les 

obres han estat seleccionades, principalment, perquè totes elles estan formades per 

articles i ponències que tracten la necessitat de canvi de l’escola i el paper principal 

que juguen la lectura, la biblioteca i la tecnologia en aquesta transformació. Tot i que, 

com l’anàlisi mostra, es tracta d’obres de divulgació, són àmpliament citades i usades 

com a referència. La revisió crítica que hem realitzat ens mostra les característiques 

comunes a tots ells. Són aquestes: 

a. Majoritàriament són obres d’assaig destinades a la divulgació i que utilitzen una 

tipologia textual descriptivoargumentativa. El punt de partida és la descripció 

però, alhora, hi ha una contínua reflexió i reivindicació basada en la necessitat de 

transformació. 

b. Són obres que funcionen com una caixa d’eines que intenten mostrar la 

importància de la lectura, la biblioteca escolar i les noves tecnologies.  

c. Descriuen la biblioteca escolar com un centre de recursos de l’aprenentatge (CRA 

o BECREA) i com un espai de possibilitat en què es fomenta la lectura i la 

integració. La conceben com un factor decisiu en el procés educatiu i un factor 

determinant per a l’èxit acadèmic i per al desenvolupament de pràctiques lectores 

i habilitats intel·lectuals de l’alumne. 

d. Parlen de la necessitat de canvi en les funcions i usos de la biblioteca escolar.  

e. Consideren la formació de lectors i la posada en marxa d’una biblioteca escolar 

com a plans on s’implica tota la comunitat educativa.  

f. Denuncien la falta d’un bibliotecari que ajude, motive l’alumnat i siga hàbil amb 

les tecnologies a la biblioteca escolar. 

g. Reflexionen sobre la necessitat d’una biblioteca escolar que siga el cor del projecte 

pedagògic del centre escolar i que done suport al currículum.  

h. Estableixen una relació estreta entre l’èxit escolar i la gestió adequada de les 

biblioteques escolars. De fet, reflexionen sobre la complementarietat del treball 

docent que suposa la biblioteca escolar a l’hora d’elaborar programacions i plans 

de treball. 

i. Parteixen de la necessitat d’un nou model d’ensenyament basat en l’ensenyament 

diversificat i cooperatiu. 
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j. Critiquen la poca consideració del text digital i audiovisual en molts centres 

escolars i demanen la incorporació de noves tecnologies a l’escola, ja que ofereix 

possibilitats per a afavorir la lectura, l’escriptura i el treball d’investigació. 

k. Es busca la implantació d’una biblioteca de qualitat i variada, dotada d’eines 

tecnològiques, dels necessaris recursos humans, amb un horari menys limitat i 

d’una eficaç organització. 

l. Es persegueix l’ampliació del concepte d’alfabetització i la coexistència del llibre 

de text amb altres recursos didàctics. 

m. Es demanen polítiques que milloren la competència lectora i l’ús regular de les 

biblioteques escolars i consideren imprescindibles l’atenció, seguiment, avaluació, 

retroalimentació i supervisió dels plans de lectura i la necessitat que 

l’Administració mostre i difonga els instruments d’avaluació. 

n. Exigeixen la responsabilitat de tot el claustre a l’hora de desenvolupar al centre la 

política en intervenció de lectura, escriptura i ús de la biblioteca escolar i busquen 

la implicació del professorat tant en la freqüentació de la biblioteca escolar com 

en la implementació dels components de programació per al desenvolupament de 

les intervencions en lectura i escriptura.  

o. Es requereix l’assoliment d’un paper fonamental de la família en el foment de la 

lectura i, a més, cerquen la cooperació i la col·laboració amb la biblioteca pública i 

altres sectors d’interés. 

p. Reclamen la formació de lectors competents que puguen accedir a qualsevol 

àmbit de cultura de manera autònoma. 

 

 A continuació, descrivim els informes que hem analitzat i les conclusions individuals a 

les quals hem arribat. 

La biblioteca: un mundo de recursos para el aprendizaje (MEC 2006) 

Aquest manual divulgatiu reuneix un conjunt de ponències on el tema central és la 

biblioteca escolar, considerada un dels factors decisius del procés educatiu.  

Miguel Àngel Marzal (MEC 2006: 11-52), a “Biblioteca escolar como CRA: alfabetización 

en información y aprendizaje para la sociedad del conocimiento”, explica la 

transformació de la societat de la informació (incloent els centres educatius) i diu que 

“la escuela está en crisis” i que cal transformar la biblioteca escolar en un centre de 

recursos per a l’aprenentatge. Esmenta algunes claus, entre les quals destaca que 

l’educació i l’ensenyament han estat tractats com a sinònims, però que l’ensenyament 

pot tindre altres escenaris que no siguen l’escola, ja que l’escola és un referent més. 

Cal un nou model de què i com ensenyar i, finalment, el canvi del concepte de mestre 
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per ensenyar pel concepte d’aprendre i de mestre instructor, perquè es dilueix el 

concepte d’autoritat. L’autor explica que el model educatiu s’ha adaptat al sistema de 

la societat de la informació, parla de l’evolució de les tecnologies i explicita el tipus 

d’escola i biblioteca escolar necessari en la societat de la informació. Conclou dient 

que l’escola, a més d’ocupar la posició central no exclusiva de l’ensenyament, ha de 

canalitzar les vies, perquè l’educació digital incloga la institució escolar i les estratègies 

han de basar-se en l’aprenentatge de l’alumne. La docència ha de ser oberta, s’han de 

fer unitats didàctiques i l’aprenentatge cal que siga autònom. A més, afegeix que la 

biblioteca escolar ha de ser un centre de recursos per a l’aprenentatge basat en 

l’alfabetització de la informació ALFIN (tecnològica, organitzativa, mediàtica, visual i 

cultural), un espai educatiu dinàmic i amb participació activa en el procés pedagògic, 

un centre basat en l’aprenentatge i en la promoció de la lectura en totes les seues 

variants i amb instruments com els tesaurus dinàmics, els mapes conceptuals i els 

topics maps.  

Gemma Lluch (MEC 2006: 115-126), a “Promoción de la lectura y docencia desde la 

biblioteca escolar”, mostra una visió de la biblioteca escolar perfecta: una bona mostra 

de llibres per a tot tipus de lector (de literatura i de paraliteratura), un bibliotecari que 

ajuda, un espai per gaudir de la lectura i on poder triar, un pla de lectura per a totes les 

matèries i un pla on s’inclouen alumnat, docents i famílies. Parla sobre la literatura 

(per al currículum, la canònica, per a treballar com a obligatòria) i la paraliteratura 

(producte-ham per atraure el consumidor, per distraure’s). I després del plantejament 

ideal, comença a analitzar la realitat i arriba a unes conclusions: la literatura comercial 

o paraliteratura no és “mala literatura”; la literatura que se sol llegir (i s’ofereix) a 

l’alumnat s’acosta més a la paraliteratura, el problema no és el fet que hi haja 

paraliteratura, sinó que siga aquesta la que més es llig, perquè és la que més es 

publicita i, finalment, que totes dues (literatura i paraliteratura) són beneficioses, però 

de diferent manera. L’autora conclou dient que s’han d’analitzar quins beneficis es 

volen aconseguir en cada moment. 

María Jesús Rodríguez Rodríguez (MEC 2006: 127-148), a “Las bases de datos como 

recurso y fuente de información para la enseñanza y el aprendizaje”, parla de la 

biblioteca escolar concebuda com a centre de recursos per a l’aprenentatge, dotada 

d’eines tecnològiques, recursos humans necessaris i una eficaç organització, la qual 

cosa permetrà a tota la comunitat educativa l’accés a la lectura, al llibre i a tots els 

recursos en els diferents suports o recursos externs (bases de dades, premsa, catàlegs 

de biblioteques públiques) a través d’Internet. Espera que a partir de la LOE, es regule 

la biblioteca i es contemple la figura del bibliotecari. 

Laura Beatriz i Andreu Lorenzo (MEC 2006: 149-166), a “Un modelo de centro de 

recursos para la enseñanza y el aprendizaje”, expliciten un model de biblioteca escolar, 
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mitjançant l’experiència de vint-i-cinc anys i davant la mancança de legislació sobre 

biblioteques escolars. Segons els autors, la biblioteca escolar ha de ser el cor del 

projecte pedagògic de qualsevol centre escolar, un espai que funciona com a gestor de 

la informació i co-gestor de situacions d’aprenentatge, un centre de recursos per a 

l’ensenyament i l’aprenentatge (CREA), un lloc favorable per a l’estudi, la investigació, 

el descobriment, la autoformació i la lectura. Com comparteix l’estudi, a partir d’una 

publicació del desaparegut Centre de Desenvolupament Curricular anomenada Un 

nuevo concepto de biblioteca escolar (1995), la principal raó de ser de la biblioteca 

escolar és la de donar suport al currículum. A més afegeix que ha de ser realista, 

integradora dels PEC (Projecte Educatiu de Centre), PCC (Programa Curricular del 

Centre) i PGA (Programació General Anual), una sala de 350 metres, amb una 

diferenciació i una mobilitat d’espais ben senyalats, que dispose d’un equip 

responsable de la biblioteca, de col·leccions amb diferents formats i suports, que 

abracen totes les àrees curriculars, el programa Abies, un horari ampli per corregir 

desigualtats socials, un espai per difondre la informació a través de la guia d’ús de la 

biblioteca, la normativa de la biblioteca dins del reglament de règim intern i la carta de 

serveis, que serveix per a fer després l’avaluació i, finalment, ha de donar suport a 

totes les àrees del currículum i compensar les desigualtats socials. L’article després de 

donar un model, el contrasta amb la situació real on el professorat continua estant 

passiu i els materials són insuficients, perquè el nombre de la comunitat educativa és 

elevat, amb la qual cosa es conclou dient que calen canvis dins del centre educatiu 

(sobretot en la direcció) i que queda molt per fer. 

A l’epíleg s’explica que als centres educatius el desenvolupament del currículum es fa 

quasi tot de manera textual, cosa que implica únicament el conreu de cultura impresa 

acadèmica i desconsidera la cultura digital i audiovisual en la societat tecnològica en 

què vivim. Es fa necessari fer inversions importants econòmiques, formar el 

professorat i canviar la presentació i organització dels continguts de l’alumnat, és a dir, 

reformular el paper de la institució escolar, així com ampliar el concepte 

d’alfabetització i afegir el món de la tecnologia als materials didàctics. 

Bibliotecas y escuelas. Retos y posibilidades en la sociedad del conocimiento (Bonilla 

2008)  

Aquesta investigació documenta el lector de la incidència positiva de la biblioteca a 

l’escola i dels requisits que el sistema educatiu ha de complir per aconseguir-ho. És una 

obra de reflexions enfocada sobretot als països de parla hispana, una mena de caixa 

d’eines que pretén demostrar la importància de les biblioteques i de les noves 

tecnologies a l’educació i la necessitat de polítiques educatives. L’obra es divideix en 
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quatre parts, cadascuna de les quals conté diversos articles rellevants en aquest 

apartat. 

A la primera part, titulada, “Razón de ser de las bibliotecas escolares” Ramón 

Salaberria (Bonilla 2008: 35-51), a “La biblioteca escolar y sus conjugaciones”, ofereix 

una diversitat de models de biblioteca escolar, remarca la importància del text 

electrònic i explica les dificultats actuals de l’educació: les tradicions educatives (el 

llibre de text i el discurs del professor), la manca d’integració de la biblioteques 

escolars en totes les disciplines o la deficient comprensió lectora de l’alumnat, ja que 

encara que aquest sap usar les tecnologies, no ha millorat l’alfabetització funcional.  

Elisa Bonilla (Bonilla 2008: 52-76), a “Logro académico y bibliotecas escolares. Estudios 

cualitativos y cuantitativos”, explica com ha evolucionat la idea d’escola amb biblioteca 

des de fa un segle fins a l’actualitat. Planteja que la biblioteca escolar millora el 

rendiment acadèmic de l’alumnat a partir d’un treball d’investigació dels EUA i tracta 

tres metodologies diferents. L’estudi de Colorado, on es destaca la qualitat del 

professional encarregat, la grandària de la col·lecció, el temps que obre la biblioteca 

escolar i la importància d’introduir la biblioteca escolar en totes les assignatures; els 

estudis de Krashen, que remarquen que la biblioteca escolar compensa la desigualtat, 

l’accessibilitat i la necessitat de bones col·leccions actuals i, finalment, els estudis del 

CISSL que subratllen el paper del bibliotecari per ensenyar a buscar informació i 

perquè augmenten les visites de l’alumnat. L’autora conclou dient que, 

desgraciadament, aquestes idees no estan molt arrelades als territoris de parla 

hispana.  

Guillermo Castán (Bonilla 2008: 77-107), a “La biblioteca escolar y la igualación de 

oportunidades”, qüestiona la qualitat de les nostres escoles i proposa que cal dur a 

terme programes pedagògics que incrementen la qualitat de servei públic que s’hi 

ofereix. Un d’aquests projectes pedagògics, culturals i socials és la biblioteca escolar 

perquè són “espais de possibilitat”, on es fomenta la lectura i la integració. Un espai 

que pot dur a l’èxit escolar i evitar el fracàs.  

Elisa Bonilla i Daniel Goldin (Bonilla 2008: 108-140), a “Libros de la escuela al hogar: un 

camino de ida y vuelta”, demostren que la lectura als fills, la disponibilitat de llibres a 

casa i que els pares siguen bons lectors afavoreix el desenvolupament lector de xiquets 

i joves. Aquesta idea es justifica a partir de diverses investigacions i estudis com 

l’estudi de Bristol (1971-1984). Però, si l’alumnat no disposa d’una llar on es llija 

(normalment classes marginades i desfavorides) la solució és la biblioteca escolar o la 

biblioteca pública, ja que faciliten l’accés al llibre, interactuen amb adults que lligen i 

poden motivar els pares perquè llisquen. Els autors apunten que és una tasca lenta i 

difícil però possible, ja que hi ha experiències reeixides com el cas de participació de 

pares en la formació lectora dels fills a Ixtlán del Río (Mèxic) o projectes com ara 
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ACCES, Booksstart, Babybook o Leer en familia que ho demostren. A més, afegeixen 

que amb aquesta tasca s’aconsegueix que no hi haja xiquets i joves que es 

convertisquen en ciutadans de segona en la societat del coneixement. 

Roxana Morduchowicz (Bonilla 2008: 141-152), a “Los adolescentes y Internet: 

prácticas dentro y fuera de la escuela”, assenyala que els mitjans de comunicació i les 

noves tecnologies formen part de la vida quotidiana dels adolescents i destaca el 

concepte positiu de la socialització al xat. D’altra banda, explica que en l’escola l’ús 

d’Internet és més limitat i que l’escola té un desafiament pendent amb l’ús d’Internet, 

ja que cal resignificar i ampliar allò que fan els joves i aprofitar-ho per a ensenyar, és a 

dir, cal convertir els joves en participants de la cultura mediàtica, no limitar-los a ser 

espectadors. S’ha d’ensenyar que els joves busquen per Internet, seleccionen, 

comprenguen, interpreten, avaluen i reflexionen. 

Michele Petit (Bonilla 2008: 153-180), a “Un espacio de encuentros singulares: voces 

de lectores y bibliotecarios”, indica que encara hi ha molta feina a fer pel que fa a les 

biblioteques escolars, ja que s’ignora el seu valor i s’utilitzen com a sales de càstig o 

com a magatzems de pols. L’autora explica que la biblioteca escolar contribueix perquè 

canvie l’actitud envers la lectura i que és important el paper del bibliotecari, perquè els 

joves no saben i cal ajudar-los. El bibliotecari ha d’escoltar el jove, motivar-lo, ha de ser 

hàbil en les tecnologies, un lector apassionat, un animador, un catalogador. El 

bibliotecari té una tasca ben difícil i, a banda, estan mal pagats. Actualment estem 

molt lluny d’arribar a tindre-ho. 

La segona part del llibre, “Retos y posibilidades didácticas de las bibliotecas escolares. 

Transformar la cultura docente”, s’inicia amb l’article de Celia Díaz Argüero (Bonilla 

2008: 185-208), “Libros de texto y biblioteca: un libro o muchos materiales”. L’autora 

assenyala que cal resignificar el lloc dels llibres de text en l’ensenyament. Actualment 

el llibre de text coexisteix amb un conjunt de recursos didàctics, ja que hi ha diversitat 

de materials i no és bo tindre una única font d’informació. Un únic llibre de text obliga 

que tots els estudiants hagen de llegir el mateix i fer les mateixes activitats, limita les 

oportunitats dels alumnes d’incorporar-se a la cultura escrita. És molt important la 

multiplicitat del llibre de les biblioteques escolars i la incorporació de nous mitjans 

encara que cal un treball dels docents amb tots els materials, perquè es produïsca la 

transformació didàctica. 

Yolanda Reyes (Bonilla 2008: 209-238), a “La biblioteca para los que no saben leer: 

acceso a libros y lecturas en la primera infancia”, tracta la relació de la primera 

infantesa amb els llibres. Explica que els xiquets que no saben llegir s’entusiasmen amb 

els llibres i que la bebeteca és una possibilitat que ofereix la biblioteca en la formació 

de xiquets i on es poden trobar llibres per mossegar però també llibres sense pàgines 

(cançons, jocs corporals). Insisteix que la lectura dels pares als fills és fonamental per a 
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accedir a la lectura alfabetitzada i que els contes estructuren el seu pensament. 

Conclou dient que encara que la lectura i la biblioteca en aquesta etapa siga important, 

perquè suposa l’equipatge bàsic de l’alfabetització emocional i cognitiva, l’educació no 

els hi dóna molta importància, ja que posa l’èmfasi a descodificar únicament, no a 

interpretar. 

Myriam Nemirovsky (Bonilla 2008: 239-258), a “También una biblioteca en el aula”, 

mostra un exemple de biblioteca d’aula. D’una banda, l’autora explica que l’escola ha 

de disposar d’una bona biblioteca i els llibres han de formar part del treball escolar en 

l’aula i fora de l’aula, ha de ser familiar l’ús de llibres i la biblioteca escolar ha de ser el 

punt de referència on resoldre diferents necessitats. D’altra banda, se centra en la 

biblioteca d’aula. La defineix com un espai dinàmic, canviant i viu, en què cal impulsar 

que circulen uns cinc-cents textos (de qualsevol format i tipus, els textos que escriuen 

els alumnes també estan disponibles) i els textos han de ser de qualitat i diversos pel 

que fa als gèneres, suports (disposen de fitxers amb les seues lectures), llengües o 

versions. Finalment, l’autora considera l’ús de la biblioteca d’aula un clar indicador 

d’evolució professional, on s’exigeix la voluntat d’un docent amb suport que faça de 

via entre els xiquets i l’acció de llegir i escriure.  

Mirta Luisa Castedo (Bonilla 2008: 259-291), a “Dar clase con bibliotecas en las aulas”, 

exposa la necessitat de disposar d’una biblioteca a l’aula, cosa que propicia que 

xiquets, que fins i tot no saben llegir, destinen temps per organitzar i mantindre la 

biblioteca d’aula (fitxant material, dissenyant fitxes, elaborant un reglament) i que 

l’alumnat s’incorpore a la cultura escrita. L’autora també destaca la importància de la 

lectura en veu alta així com llegir en silenci, i l’ús d’Internet, on es fa una lectura de 

molts textos alhora. 

Laura Cobos Herrero i Melquiades Álvarez (Bonilla 2008: 292-310), a “La biblioteca 

escolar en la educación secundaria”, consideren la biblioteca escolar com a centre 

documental i de recursos culturals, amb la intenció de formar lectors polivalents, 

autodidactes i capaços d’accedir a qualsevol àmbit de la cultura. Opinen que l’actual 

situació de la biblioteca escolar ha de millorar perquè funcionen els plans de lectura i 

d’alfabetització en informació dels centres educatius, ja que s’ha de canviar la cultura 

docent. Expliquen que la biblioteca escolar ha d’estar integrada al projecte del centre, 

donar igualtat d’oportunitats, fomentar la lectura, disposar d’un fons organitzat 

recomanat i tindre un horari ampli, és a dir, la biblioteca escolar ha de ser útil i 

completa i entendre l’educació com un procés de descobriment, ciutadania i  

compromís, disposant de formació i mitjans.  

Daniel Cassany (Bonilla 2008: 311-338), a “Bibliotecas en la era digital”, exposa que 

s’ha d’alfabetitzar en informació (ALFIN) a la denominada Generació Google, perquè 

els joves dominen la mecànica d’Internet però no l’usen de forma significativa, no 
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critiquen els materials en línia, no saben si és fiable, no naveguen estratègicament ni 

eficaçment. Explica que en aquest context digital el concepte d’alfabetitzat té nous 

significats, actualment saber llegir, escriure i comprendre-ho i usar-ho (alfabetització 

funcional) va més enllà. Cassany el considera el propòsit més ambiciós de l’educació 

lletrada. Apunta allò que cal perquè un aprenent arribe a estar alfabetitzat en 

informació, segons l’Associació Americana de Bibliotecaris Escolars (2007). En primer 

lloc, s’ha d’indagar, pensar críticament i obtindre coneixements (llegir 

significativament un text o per preguntes específiques per fer bones recerques). En 

segon lloc, s’han de crear conclusions, prendre decisions qualificades, aplicar 

coneixements a noves situacions i crear coneixements nous (saber usar les TIC per 

reorganitzar el material). En tercer lloc, s’ha de compartir el coneixement i participar 

productivament com a membre d’una societat democràtica (col·laborar en les xarxes 

pels interessos de la comunitat). En darrer lloc, s’ha de buscar el creixement personal i 

estètic (llegir per plaer). Finalment, l’autor proposa que la primera cosa necessària és 

l’accés universal a les tecnologies mitjançant la dotació als centres i la formació als 

docents. També és important que els alumnes puguen ajudar els professors o almenys 

descobrir com treballen els alumnes per plantejar-los més possibilitats. Les TIC formen 

part del centre de recursos de l’aprenentatge, ja que hi conviuen diverses tecnologies. 

La tercera part del llibre duu per títol “Organización y gestión de bibliotecas escolares” 

i s’inicia amb la reflexió de María Clemencia Venegas (Bonilla 2008: 341-377), a “El 

personal de la biblioteca escolar: su formación previa y en el ejercicio”, on critica la 

falta de legislació i regulació de la professió de bibliotecari escolar als països de parla 

hispana. Proposa una política educativa al respecte i marcs legals. A continuació 

exposa els casos dels EUA i de Xile. Explica que els EUA és un país on s’ha donat 

importància a les biblioteques escolars, ja que per ser bibliotecari en una escola cal fer 

un postgrau. A partir dels 60’ i 70’ es van donar fons i es van crear centres de recursos, 

es va donar formació i es van redactar les funcions. El problema és que no es preveia el 

finançament del personal de biblioteca. Al segle XXI, i de manera obligatòria, s’ha de 

contractar a les biblioteques personal idoni. Hi hagut una reformulació política i un 

compromís des del govern. D’altra banda, apunta que Xile és el cas exemplar de 

biblioteques escolars54. Es va crear un programa integrat al Plan Nacional de 

Educación, el qual opera a partir d’una realitat i temps i vol redimensionar el rol de la 

biblioteca escolar. A partir de 1994, a partir del projecte Mece, el Ministeri ha 

implantat centres de recursos i aprenentatge per tot el país, ha creat models, ha fet 

estudis i s’ha plantejat la problemàtica del bibliotecari, oferint cursos i programes. 

                                                        
54 A l’apartat “Obres de treball de camp” s’explica Las bibliotecas escolares en Chile. Visión de la 

comunidad escolar (OEI 2010). 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 86 - 

 

Finalment, l’autora apunta que no sap perquè no s’ha avançat més si ja hi ha hagut 

experiències d’èxit. 

Teresa Colomer (Bonilla 2008: 378-405), a “La constitución de acervos”, explica que el 

fons documental d’una biblioteca escolar ha de ser variat i de qualitat, adequat als 

diversos usuaris i sabent quines funcions cal atorgar-los. Destaca que cal diversitat, 

perquè el lector ha de conéixer diverses possibilitats (textos literaris, informatius, 

tradicionals, actuals), s’ha de conéixer el perquè s’agafa el llibre i qui és el lector o el 

context on viu el lector. 

Elisa Bonilla i Rubén Pérez (Bonilla 2008: 406-444), a “El día que los libros llegaron a la 

escuela... o el desafío de instalar bibliotecas escolares y de aula en las escuelas 

públicas de México”, reflexionen sobre el fet de fer una política pública, ja que aquesta 

transforma i millora una realitat. Ells han fet un pla de creació i desenvolupament de 

biblioteques i plantegen que sol hi haure una certa distància entre el que es pretén i el 

que s’aconsegueix finalment. Destaquen les tensions i contradiccions entre una política 

pública i la implantació i les accions i reaccions dels responsables de dur a terme 

aquesta política. Finalment, conclouen dient que cal temps però que s’ha de fer de la 

promoció de la lectura una política d’estat que articule les autoritats, la iniciativa 

privada i la societat civil entorn a la formació de lectors.  

Ramón Salaberria (Bonilla 2008: 445-462), a “Biblioteques escolars i biblioteques 

públiques”, presenta les relacions entre aquests dos tipus de biblioteques i les 

dificultats que planteja tindre una col·laboració profunda més enllà d’una relació 

puntual. També planteja la necessitat de tindre una biblioteca pública com a eina per a 

situar les bases de la ciutadania en la societat de la informació i una biblioteca escolar 

per entrenar els estudiants en el maneig de la informació. 

L’última part del llibre s’anome na “A manera de coda”, la part dedicada a exposar les 

conclusions per centrar una discussió. Elisa Bonilla, Daniel Goldin i Ramón Salaberria, 

els editors del llibre, expliquen que sols es destinen recursos a les biblioteques escolars 

en països desenvolupats i de punta, en el quals s’utilitzen totes les tecnologies 

disponibles i que en països on hi ha problemes al sistema educatiu (com ho són la 

majoria de parla hispana), la biblioteca escolar és una qüestió secundària, ja que no 

existeix una política a llarg termini, ni un personal qualificat, ni es destinen estudis a 

analitzar la situació, sols laments per l’espantosa comprensió lectora. Aquest llibre 

demostra la relació que hi ha entre l’èxit escolar i la gestió adequada de biblioteques 

escolars, ja que la sola presència de la biblioteca no fa res, calen factors de personal, 

equipament i col·leccions renovades. 

Finalment, aquests autors coincideixen i consideren necessària la voluntat política per 

avançar, la biblioteca escolar com un recurs barat que aporta rendiment escolar i 
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educació permanent en la comunitat, la dolenta distribució de la biblioteca com un 

dels majors problemes, la creença en la biblioteca escolar per a optimitzar els recursos, 

la necessitat d’Internet a la biblioteca escolar per a contribuir a reduir les desigualtats i 

multiplicar les fonts i els mitjans, la biblioteca com una font de transformació de la 

cultura escolar i una comunitat de valors i l’acostament de les famílies a la biblioteca. 

En definitiva, exposen que cal treballar d’una altra manera.  

“La biblioteca escolar” (Articles 2008, núm. 46) 

Durant els mesos de juliol, agost i setembre la revista Articles dedica un número a la 

biblioteca escolar55. Aquesta revista es caracteritza per recollir experiències personals, 

ja que com s’indica en la pàgina de la seua editorial56: “Aquest projecte editorial va 

néixer amb la vocació de ser una plataforma d’intercanvi del professorat on confluïssin 

aquelles tendències susceptibles de millorar la pràctica educativa. L’objectiu principal 

de GRAÓ és el de contribuir a la formació inicial i permanent del professorat i d’altres 

educadors i educadores, individualment o a través de les institucions de les quals 

formen part”. En aquesta publicació, els experts comenten els estudis i les experiències 

de centres educatius de les diferents etapes.  

Teresa Mañà i Montse Fons (Articles 2008: 5-8), a “Les biblioteques escolars”, 

expliquen que a conseqüència dels canvis socials, hi ha una necessitat de canvi en les 

funcions i usos de la biblioteca escolar, ja que la informació actual s’adquireix a través 

de diferents suports, la lectura s’ha d’ampliar a totes les disciplines i l’educació ha 

d’estar present dins i fora de les aules. Destaquen que, segons la LOE, és obligatori 

tindre una biblioteca escolar i aquesta s’ha de caracteritzar per ser un espai de 

recursos multimèdia per a tota la comunitat educativa, servir per a la docència de les 

diferents àrees curriculars, formar els alumnes en la cerca i ús de la informació, 

fomentar l’hàbit lector, ser un centre de recursos per a l’aprenentatge, no ser “un 

dipòsit de llibres” (concepte obsolet), ensenyar a conviure, ajudar i respectar-se entre 

els usuaris i tindre el suport de la biblioteca pública.  

Teresa Mañà (Articles 2008: 9-16), a “(Dis)funcions de la biblioteca escolar”, informa 

dels usos que es fan encara de les biblioteques i que no s’han de fer i posa solucions. 

L’autora critica la limitació d’horari, el fet d’usar-la com una guarderia, un lloc de càstig 

o usar-la per tindre l’alumnat controlat i ho soluciona posant hores de biblioteca 

escolar amb professor, usant-la per llegir o fer deures, realitzant un crèdit variable 

                                                        
55

  Una part d’articles dedicats a experiències concretes apareixen comentats a l’apartat “Obres de 

treball de camp”. 

56
  <http://www.grao.com>.  
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sobre biblioteca o ajudant en el seu funcionament o manteniment. També considera 

incorrecte que el professor done pautes sense tindre en compte la persona 

encarregada de la biblioteca escolar. Com a millora, recomana sessions programades i 

que l’encarregat de la biblioteca escolar forme part de l’avaluació de l’alumnat. 

Finalment, destaca que si la biblioteca escolar és usada com a pública, la biblioteca 

pública ha de deixar que es faça biblioteca escolar en horari escolar amb recursos 

específics. 

Mònica Baró (Articles 2008: 17-27), a “Les biblioteques escolars i la lectura”, considera 

la biblioteca com a eix vertebrador dels plans de foment de la lectura; podria ser la 

coordinadora del pla de lectura de centre, a més de ser un centre de recursos per a 

l’aprenentatge. Destaca que caldria crear una comissió específica (professors, alumnes, 

família) per preparar el pla de lectura, ja que al pla lector de centre la biblioteca té un 

paper clau. Les característiques que l’autora li atorga al pla de lectura són que no ha de 

quedar reduït a les assignatures de lingüística, ha d’acostar a la variada gamma de 

suports per a la lectura, ha de facilitar informació, ha de tindre un horari dilatat, ha 

d’orientar l’alumnat al seu itinerari lector i a la realitat cultural, ha de fer que l’alumnat 

esdevinga autònom en la tria de lectures i ha d’aconseguir que les famílies i altres 

agents estiguen presents. L’autora fa un repàs de les característiques d’aquests plans i 

exposa les línies mestres per elaborar un pla de foment de la lectura. Comença amb la 

situació actual, fa inventari de tot el que s’està fent, els recursos que es disposen, la 

situació de la biblioteca escolar, la implicació de les persones, les activitats 

específiques del centre i els nivells de competència lectora de l’alumnat. Després, 

comenta la planificació que inclou els objectius per millorar (específics a l’escola i 

altres agents) i la concreció de l’assoliment en totes les àrees. Tot seguit, explica la 

posada en marxa, on trobem la durada, les fases, els recursos, els suports i l’avaluació. 

També parla de l’abast limitat del terme lectura, considerada únicament com a lectura 

de creació. Segons Baró, la lectura no sols ha de ser literària o d’oci, ha d’estar present 

en tots els àmbits de coneixement i en especial als processos de cerca i ús de la 

informació. Sobretot en tots els llenguatges i suports.  

Mercè Maure (Articles 2008: 40-47), a “Biblioteca i inclusió”, relaciona la importància 

de la biblioteca escolar amb la inclusió d’alumnat divers: alumnat estranger, amb pocs 

recursos, de col·lectius desfavorits, amb dificultats d’aprenentatge. Considera la 

biblioteca un recurs molt valuós que ofereix a tot l’alumnat l’accés al coneixement i fa 

que el centre educatiu integre, instruïsca i eduque. L’autora explica que la biblioteca 

escolar ha de disposar d’una banda de material necessari (fons seleccionat) i, d’altra, 

d’una formació d’usuaris per obtindre, seleccionar i elaborar eixa informació, la qual 

cosa garanteix l’equitat entre els alumnes. Finalment, mostra que la realitat és ben 

diferent als centres educatius i que, per tant, cal adoptar un nou model, una 
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metodologia inclusiva on es permeta ensenyar de manera diversificada, 

cooperativament i a partir de les possibilitats de cadascú.  

La utilidad de la biblioteca escolar. Un recurso al servicio del proyecto educativo  

(García 2010)  

Treball descriptiu i reflexiu que pretén millorar les relacions entre l’escola, la lectura i 

la biblioteca escolar. A la introducció, s’assenyala que s’estructura en quatre parts. La 

primera part tracta el paper de la biblioteca escolar en el desenvolupament del 

projecte educatiu i de les pràctiques de lectura i escriptura i es reivindica la necessitat 

d’estabilització al centre educatiu i la creació d’experiències de lectura i d’escriptura 

contínues. A més, es considera la biblioteca un recurs per aconseguir que la lectura 

estiga present en totes les àrees i per tot el professorat. La segona part proposa un 

model format per díhuit components bàsics d’intervenció perquè el centre educatiu 

planifique i articule les actuacions al voltant de la lectura i l’ús de la biblioteca escolar. 

Són aquests: el coneixement contextualitzat, els objectius, la política i el temps de 

lectura, els documents de treball, l’itinerari de lectura i la selecció de llibres, les 

tasques tecnicoorganitzatives, els serveis de la biblioteca, la circulació i la difusió de la 

informació, les seccions documentals a l’aula, la formació bàsica d’usuaris de la 

biblioteca, aprendre a investigar i informar-se, els projectes de treball aula-biblioteca 

escolar, el suport de la biblioteca a programes i projectes, l’atenció a la diversitat i la 

compensació educativa, la implicació de les famílies, l’acció de col·laboració, la 

formació del professorat i la sostenibilitat de les intervencions. La tercera part facilita 

tot un corpus específic de llibres per a posar en marxa les intervencions. Són recursos 

de suport i bibliografia de referència i estan classificats per components, la qual cosa 

beneficia el lector en la seua recerca de material. Finalment, la quarta part està 

formada pels documents complementaris, entre els quals es troben exemples de 

planificació per al desenvolupament dels components d’intervenció de lectura i ús de 

biblioteca escolar: la planificació de les actuacions del responsable de la biblioteca 

escolar als òrgans de govern i als equips docents, exemples d’etapes d’investigació a 

l’hora de dur a terme un treball documental, un model per a descriure el procés 

d’aprenentatge a partir d’un text i el qüestionari per a l’autoregulació i el seguiment de 

grau de desenvolupament dels components d’intervenció en lectura i ús de la 

biblioteca escolar. Com indica l’autor: “se propone un marco de actuación que, 

indefectiblemente, conlleva un giro estratégico para la organización escolar en la 

manera de abordar las intervenciones relacionadas con la lectura y la utilización de las 

bibliotecas escolares”. 
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Plan de trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar (García 2011)  

Estudi de referència per a biblioteques escolars que orienta sobre la seua posada en 

marxa, la planificació anual del treball des de la biblioteca, la utilització com a recurs 

pedagògic i l’autoavaluació dels serveis i programes. El punt de partida d’aquest 

document és la implementació i culminació del Plan de Lectura y de Bibliotecas 

escolares a Andalusia (del curs 2007-2008 al 2009-2010). La projecció d’aquests 

resultats s’ha traduït durant el curs 2010-2011 en la regulació i generalització en tots 

els centres escolars de Primària i Secundària de l’existència d’un docent responsable 

de la biblioteca escolar i un equip de suport amb funcions específiques. El document 

destaca com la biblioteca escolar es troba en una etapa de complementarietat del 

treball docent i es té en compte a l’hora d’elaborar programacions i plans de treball. 

Els destinataris d’aquesta obra són, fonamentalment, els docents responsables de les 

biblioteques escolars dels centres públics andalusos, ja que és una eina que els ha de 

permetre exercir les responsabilitats i funcions que la Conselleria els ha encomanat. 

Aquesta publicació s’estructura en dues parts. Una primera part, anomenada “La 

biblioteca escolar en su contexto” que aporta pautes sobre els processos de 

planificació i autoavaluació de la biblioteca escolar i, una segona part, “Plan de trabajo 

de la biblioteca y autoevaluación”, que abraça continguts relacionats amb les tasques i 

passos essencials per a posar en marxa la biblioteca i transformar-la en un centre de 

recursos d’aprenentatge (BECREA).  

Juntament amb aquest llibre s’ha publicat Organización y funcionamiento de la 

biblioteca escolar. Tareas básicas, un document explicatiu amb ressenyes 

bibliogràfiques per a ampliar informació. D’una banda, “La biblioteca escolar en su 

contexto” explica els sis àmbits on el Plan de trabajo y autoevaluación de la biblioteca 

escolar és rellevant. Són: la selecció de recursos i gestió del coneixement, l’articulació 

de programes d‘educació en l’ús de la informació i d’altres recursos documentals, el 

suport curricular, el foment de la lectura, la innovació institucional (la biblioteca com a 

eix per a la integració i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació als 

processos d’ensenyament i aprenentatge) i la participació social (la biblioteca com a 

previsora de l’exclusió social). A més a més, subratlla les accions més eficaces que es 

duen a terme, com ara el fet de proporcionar serveis a l’alumnat i al professorat, la 

generació d’experiències, entorns i accions per a l’estima de la lectura i garantir les 

intervencions relacionades amb les competències com és el fet de continuar aprenent 

o la competència digital. També esmenta els elements de sostenibilitat de la BECREA. 

D’altra banda, el capítol “Plan de trabajo de la biblioteca y autoevaluación” detalla els 

díhuit components necessaris per al disseny i l’elaboració de la biblioteca escolar. Són: 

l’anàlisi de la situació de la biblioteca i el context; els objectius generals de millora de 
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l’actuació de la biblioteca en el marc de les seues funcions; les tasques 

tecnicoorganitzatives, d’automatització, d’organització de la col·lecció i els recursos 

humans disponibles per a dur a terme el pla de treball de la biblioteca; els serveis de la 

biblioteca que es posaran en marxa durant el curs; els mecanismes i instruments per a 

la circulació i difusió de la informació referits als serveis i programes articulats des de la 

biblioteca; la presència i incorporació de l’ús de la biblioteca als documents del centre; 

la política documental; la contribució de la biblioteca al foment de la lectura; el 

programa de formació bàsica d’usuaris de biblioteca i accés a la informació i a altres 

recursos documentals; el programa per a la formació en habilitats i estratègies per a 

aprendre a investigar i informar-se; les intervencions relacionades amb l’elaboració de 

projectes de treball aula-biblioteca escolar, projectes documentals i d’investigació; els 

suports de la biblioteca a plans i projectes de centre; l’atenció a la diversitat i 

compensació educativa; les actuacions per a les famílies i la implicació en activitats de 

la biblioteca escolar; l’obertura extraescolar; la col·laboració amb altres sectors, 

organismes o entitats; formació i competències del professorat i, finalment, el 

seguiment i avaluació contínua de les intervencions. S’apunta que el responsable de la 

biblioteca escolar ha de seleccionar els components que faran servir durant l’any 

escolar. A banda dels components, s’afegeix una guia orientativa per a l’autodiagnòstic 

i l’avaluació que facilite el reconeixement de senyals d’avançament, la mesura de 

progressos i l’adopció de mesures de millora per a cadascuna de las dimensions 

d’avaluació de la biblioteca escolar i una exemplificació d’aquest procés per fases.  

2.3 Obres de treball de camp  

Les obres de treball de camp mostren les experiències realitzades sobre la promoció 

lectora i la biblioteca escolar al centre educatiu i descriuen la posada en marxa de 

plans lectors. Són experiències que descriuen, analitzen i avaluen la posada en marxa 

de projectes. La investigació que hem realitzat ens mostra les característiques 

comunes a tots ells. Són aquestes: 

a. Narren experiències de casos únics i de casos múltiples, en primera i en tercera 

persona. 

b. L’anàlisi qualitativa i quantitativa que es duu a terme estableix recomanacions i 

propostes de millora.  

c. Mostren els beneficis de la interacció de la biblioteca pública i de la biblioteca 

escolar. 

d. Consideren la biblioteca escolar com un centre de recursos per a l’aprenentatge i 

un recurs per a desenvolupar la competència aprendre a aprendre. 
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e. Es descriu la precarietat dels recursos especialitzats i la dedicació en la biblioteca 

escolar. 

f. Demanen el funcionament de la biblioteca escolar com a guia entre els alumnes. 

g. S’explica l’evolució de la biblioteca a la mediateca amb la instal·lació dels 

ordinadors i la realització de grups de treball, jornades, activitats i tallers de 

biblioteca escolar i promoció de la lectura.  

h. Es reflexiona sobre la interdisciplinarietat de l’escola. 

i. Recomanen la dotació als centres educatius de personal encarregat en la 

dinamització de la biblioteca i de tota mena de recursos, i l’articulació de manera 

cooperativa de totes les accions educatives a través de la biblioteca escolar. 

j. Requereixen estudis que tracten les problemàtiques de la biblioteca escolar amb 

la intenció d’establir paràmetres per a la millora del seu funcionament.  

k. Es busca la creació del plaer de la lectura. 

l. Es proposa l’establiment d’un fons assignat per a la biblioteca escolar. 

 

A continuació, descrivim els informes que hem analitzat i les conclusions individuals a 

les quals hem arribat. 

“La biblioteca escolar” (Articles 2008, núm. 46) 

Esther Callao (Article 2008: 28-39), a “La biblioteca pública i les biblioteques escolars: 

una experiència de treball conjunt al municipi de Sant Pere de Ribes”, comenta que la 

biblioteca pública ofereix a la biblioteca escolar, recursos, eines i serveis (treball 

conjunt) per formar acadèmicament, facilitar l’aprenentatge en l’ús de la informació i 

fomentar hàbits lectors. Desgraciadament, i ella ho assenyala com a errades, el 

professorat envia alumnes a la biblioteca pública per buscar informació sense saber si 

està, hi ha un desconeixement de l’escola de traure llibres de la pública, no hi ha 

interacció per preparar material en comú, l’alumnat té dificultats per a utilitzar-la, de 

la mateixa manera que els pares desconeixen els recursos de la biblioteca. L’autora 

ressalta la importància de la biblioteca escolar per quatre factors: hauria de disposar 

d’un fons seleccionat, ordenat i actualitzat i una formació per a dur-ho a terme, hauria 

de tindre material de molts temes, molts formats, molts nivells i hauria de ser un 

element de cohesió social, el professor seria un guia del procés d’aprenentatge i es 

tindria autonomia i accés al coneixement. 

Marta Barrera (Articles 2008: 48-58), a “La biblioteca escolar com a centre 

d’aprenentatge a l’educació Infantil i Primària. L’experiència de l’escola rural de 

Llobera” descriu com la biblioteca del CEIP de Llobera és un dels eixos vertebradors de 

les activitats didàctiques així com un recurs per al desenvolupament de la competència 
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d’aprendre a aprendre. Explica com aquesta escola rural s’ha convertit en una escola 

dinàmica, flexible, heterogènia i de qualitat, gràcies a una metodologia de treball 

basada, fonamentalment, en la interdisciplinarietat i on la biblioteca escolar té un 

paper essencial i necessari, ja que, per exemple, per a realitzar els treballs per 

projectes cal una biblioteca d’aula. Per acabar, l’autora apunta que, per aconseguir 

bons resultats als plans de millora de les biblioteques i foment de la lectura, s’hauria 

de dotar els centres educatius de personal suficient que s’encarregara de dinamitzar la 

biblioteca, bons recursos i una formació de qualitat. 

Glòria Durban (Articles 2008: 59-67), a “La biblioteca escolar com a centre 

d’aprenentatge a l’educació secundària. L’experiència de l’Escola Tècnica Professional 

del Clot”, presenta un exemple de biblioteca escolar com a eina educativa útil que 

desenvolupa pràctiques lectores i habilitats intel·lectuals. Mostra la biblioteca escolar 

com a centre d’aprenentatge, però també com a servei obert de la comunitat 

educativa. L’autora explica que la biblioteca és una gran aliada per a totes les àrees 

curriculars i articula de manera cooperativa (docent-bibliotecari) totes les accions 

educatives. També descriu, ajudada de quadres, el projecte de biblioteca que ha 

elaborat l’Escola Tècnica Professional del Clot, on destaquen com a vies d’actuació: la 

formació i experiència literàries (aprendre a gaudir de la literatura), el 

desenvolupament de la competència informacional (aprendre a investigar) i 

l’aprenentatge de continguts de les diferents àrees (aprendre llegint i escrivint).  

Mercè Laplana i Dolors Bastida (Articles 2008: 68-82), a “La biblioteca escolar com a 

centre de foment de la lectura. L’experiència de l’escola Costa Llobera”, expliquen com 

funciona la biblioteca de l’escola Costa Llobera. L’autora apunta que l’escola Costa 

Llobera defineix la biblioteca com a centre de foment de la lectura i espai 

d’aprenentatge, ja que l’objectiu principal és crear el plaer per la lectura i aprendre a 

tractar la informació amb l’ajuda conjunta de la responsable de la biblioteca i de 

l’equip de mestres. També explica que la biblioteca és l’impuls dels recursos de l’escola 

i funciona de guia entre els alumnes perquè utilitzen els mitjans disponibles i siguen 

selectius amb la informació que busquen. Finalment, es mostren diverses activitats 

que es duen a terme a l’escola relacionades amb la lectura, com ara la revista escolar, 

la col·laboració setmanal a la ràdio o “El berenar de llibres”.  

María Anglada (Articles 2008: 83-90), a “Com integrar la biblioteca en la dinàmica del 

centre. L’experiència de l’IES Ferran Tallada”, conta la història d’aquesta biblioteca 

escolar, des del naixement fins a l’actualitat i la importància al centre com a eina 

educativa. D’una banda, perquè educa l’alumnat com a aprenent escolar i, d’altra, com 

a usuari autònom potencial d’aquest tipus de servei. L’autora descriu com naix la 

biblioteca, creix, canvia i es converteix en mediateca, amb la instal·lació dels primers 
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ordinadors. Finalment, Anglada subratlla que, amb l’arribada d’Internet, la comissió i el 

claustre duien i continuen duent un seguiment i un control rigorós.  

Pere Mayans (Articles 2008: 91-104), a “El programa de biblioteca escolar Puntedu”, fa 

un repàs d’aquest nou programa. Explica que les Biblioteques Escolars Puntedu 

s’iniciaren el curs 2004-05, com a espai d’aprenentatge i coneixement. Els seus 

organitzadors van ser l’Administració educativa catalana amb un previ voluntariat. 

L’objectiu a aconseguir era que la biblioteca escolar funcionara com eina bàsica de 

totes les matèries del currículum, punt de partida del pla de lectura de centre i espai 

privilegiat d’informació a l’abast d’alumnes, professors i tota la comunitat educativa. A 

més, fa una mica d’història i destaca que malgrat que hi ha moltes coses prèvies, és en 

l’any 1999-2000 on es va crear a Barcelona el Pla de Biblioteques Escolars. El decret de 

Catalunya li donà un èmfasi especial a la biblioteca escolar. Pel que fa a les línies 

d’actuació, hi trobem d’una banda la creació de la web57 i, d’altra, dels diversos serveis 

territorials del departament d’educació, amb la qual cosa es va formar un inici de xarxa 

amb els huitanta serveis educatius de què disposava (centres pedagògics). A partir 

d’aquest moment, s’han realitzat grups de treball i seminaris de biblioteques, a més de 

jornades, activitats i tallers.  

“Estudio sobre el desarrollo del Plan de Lectura y de Bibliotecas Escolares en la 

Provincia de Málaga. Curso 2008/2009” (Libro Abierto 2009) 

El butlletí Libro Abierto, publicat per la Junta de Andalucía, és el segon estudi que es 

duu a terme a Màlaga. La finalitat de la investigació és conéixer els nivells d’actuació 

dels diversos components que intervenen en la implementació del PLyB durant el curs 

2008/2009, a través dels dos-cents cinquanta-set centres adscrits a la primera i segona 

convocatòria del PlyB a Màlaga. Aquest estudi estructura aquests components en vint-

i-tres blocs que avaluen des de la importància dels materials aportats als centres a les 

activitats dels projectes de lectura que es duen a terme als centres des de la biblioteca 

escolar, passant per les polítiques globals de tractament de la lectura al centre. Cada 

bloc s’organitza de la mateixa manera. 

En primer lloc, es presenta un quadre amb les dades numèriques i percentuals 

generals i desglossats en les etapes de Primària i Secundària, després, encara que no 

sempre, s’introdueix una referència legislativa relacionada amb els aspectes tractats, a 

continuació es descriuen i analitzen les dades amb suport de taules, quadres i gràfics i, 

finalment, es conclou amb un apartat de recomanacions i propostes de millora. Els 

resultats globals mostren la utilitat de les publicacions del butlletí Libro Abierto, la 
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 <www.xtec.cat/innovacio/biblioteques>.  
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tasca positiva desenvolupada per la xarxa professional, l’òptima participació del 

professorat i la implicació del Consell Escolar, l’equip directiu i l’equip tècnic de 

coordinació pedagògica, la importància de la prova de diagnòstic, la incorporació d’una 

política general de lectura i de l’ús de la biblioteca escolar, la realització de lectures 

informatives, la disposició en la biblioteca d’una secció específica dedicada a 

l’hemeroteca, l’ús de l’aplicació Abies, la realització d’activitats en habilitats 

informacionals, l’aportació de la biblioteca de materials i recursos per al 

desenvolupament dels projectes documentals, la previsió de materials per a l’alumnat 

amb necessitats educatives, l’adquisició de materials amb altres llengües, la informació 

a les famílies i l’avaluació de les programacions de lectura.  

Com a propostes de millora més rellevants, es recomana la creació de noves línies 

temàtiques d’interacció a la xarxa professional de lectura i biblioteca escolar de 

Màlaga; incrementar la formació en centre de continguts relacionats amb la lectura i la 

biblioteca escolar i implicar més el professorat; i garantir el suport, des de l’equip 

directiu, del coordinador del PLyB. A més dels resultats, l’anàlisi i les propostes de cada 

bloc, l’estudi afegeix uns annexos que inclouen els formularis complimentats pel 

professorat que coordina el PLyB, les taules amb les dades numèriques i percentuals, el 

registre de dades de les accions de formació desenvolupades, l’estructura i el 

funcionament de la xarxa professional de Lectura i Biblioteca Escolar de la província de 

Màlaga, suggeriments dels informes dels tutors, la relació de centres adscrits al pla i la 

legislació pel que fa als centres docents i al PLyB.  

Bibliotecas escolares “entre comillas” Estudio de casos: buenas prácticas en la 

integración de la biblioteca en los centros educativos (FGSR 2010)  

Investigació centrada en l’anàlisi i la descripció del funcionament quotidià de les 

millors biblioteques escolars espanyoles, és a dir, és una exposició de testimonis dels 

responsables de la biblioteca, els directius, els docents i els estudiants procedents de 

deu centres educatius que han destacat per la seua trajectòria en el desenvolupament 

de la biblioteca escolar i han estat premiats pel Ministeri d’Educació en els anys 2006-

2007, al Concurs nacional de bones pràctiques per a la dinamització i innovació de les 

biblioteques dels centres escolars. Com indiquen els seus autors: “Este no es un libro 

sobre el debería ser de la biblioteca escolar, ni un manual para desarrollarla, como 

tampoco contiene una evaluación diagnóstica de su situación en distintos centros 

educativos” sinó que “pretende ser un reflejo en primera persona del deseo de cambio 

y de la búsqueda, desde dentro, de prácticas adecuadas a cada situación”.  

La finalitat primera d’aquest treball és fer un estudi de caràcter qualitatiu que permeta 

apropar exemples de pràctiques lectores a les persones interessades a través de 
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situacions quotidianes i dels seus protagonistes (perspectiva etnogràfica). La 

metodologia que s’ha utilitzat per a dur a terme l’experiència ha estat l’estudi de casos 

múltiple, ja que els grups de treball visitaven simultàniament els centres seleccionats. 

L’entrevista, combinada amb observació i anàlisi de dades, han estat les eines 

utilitzades. La caracterització de la biblioteca escolar s’ha fet a través de quinze 

categories: integració de la biblioteca al projecte de centre, planificació i avaluació, 

difusió i màrqueting, suport de l’equip directiu, lideratge i professionalització del 

bibliotecari, habilitació de l’espai, biblioteca com a espai docent, formació d’usuaris, 

formació del professorat, foment de la lectura, serveis al professorat, implicació dels 

professors, participació de l’alumnat, implicació de les famílies i col·laboració amb la 

biblioteca pública. 

Com a resultats més destacables de la investigació, cal subratllar que cada biblioteca 

escolar tractada s’aproxima de manera diferent a un model desitjat, els avanços 

d’aquestes es perceben al seu treball diari, són entitats dinàmiques que s’avancen i 

creen sense esperar solucions de fora, hi ha un elevat grau de satisfacció amb el 

projecte “viu” de la biblioteca, la biblioteca està inclosa formalment als documents del 

centres (PGA i PEC), canalitzen i distribueixen els recursos en funció d’un pla, els 

recursos humans especialitzats i la dedicació és precària, una part del professorat 

comencen a considerar-la un instrument formatiu necessari i s’està creant una 

“cultura” de l’ús de la biblioteca escolar i, finalment, la funció més assumida de les 

biblioteques és la promoció de la lectura.  

Las bibliotecas escolares en Chile. Visión de la comunidad escolar (OEI 2010)  

Investigació sobre com funcionen les biblioteques escolars a Xile. Aquest treball forma 

part d’un gran projecte de transformació de l’educació iberoamericana i té com a 

objectiu mostrar la importància que tenen aquestes biblioteques en l’àmbit educatiu i 

convéncer la comunitat educativa del paper decisiu que juguen en l’aprenentatge. 

S’estructura en tres parts: una primera part que es correspon amb la descripció de 

l’anàlisi quantitativa, una segona que es correspon amb la de l’anàlisi qualitativa i, 

finalment, una tercera part que inclou les conclusions i les recomanacions.  

L’anàlisi quantitativa està basada en qüestionaris que es van passar als membres de la 

comunitat educativa (directors, caps de la unitat tècnica, docents...) de cent setanta-

cinc centres escolars que disposaven de biblioteca escolar CRA58. D’aquests cent 

setanta-cinc centres, se seleccionaren vint casos i s’entrevistaren qualitativament les 

persones de la comunitat escolar al voltant del funcionament dels CRA. Aquestes dues 
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 Centre de Recursos per a l’Aprenentatge. També apareix com a BECREA. 
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anàlisis dutes a terme pel CIDE i per Asesorías para el Desarrollo conclouen amb una 

sèrie de desafiaments futurs després d’haver comprovat les fortaleses i debilitats que 

es troben a partir de la implantació dels CRA. Entre les conclusions, destaquen set 

desafiaments: la indispensabilitat que cada CRA s’incorpore plenament al centre 

escolar; la importància del seguiment i avaluació que permeta al Ministeri d’Educació 

controlar i assegurar un bon funcionament; la necessitat de normalitzar l’horari dels 

encarregats i coordinadors del CRA i d’institucionalitzar aquestes figures; la contínua 

formació a través de cursos, jornades i beques; la renovació i reposició de les 

biblioteques ja existents incloent la part tecnològica; la realització d’estudis que 

tracten aquestes problemàtiques amb la intenció d’establir paràmetres per a la millora 

del seu funcionament i, en últim lloc, la necessitat de tindre un fons assignat del 

pressupost de l’establiment.  

Lectura, escritura y desarrollo en la sociedad de la información (Cerlalc 2011)  

La investigació presenta nou experiències dutes a terme a Espanya i a l’Amèrica Llatina 

que permeten conéixer allò viscut al treball de camp i mostra les diverses formes 

d’apropar-se a la dimensió de formar lectors i escriptors. En aquestes experiències 

s’exposa com contribueix la promoció de la lectura i l’escriptura al procés de 

reintegració social i al desenvolupament del ciutadà. Com s’assenyala a la presentació: 

“Este documento pretende ayudar a comprender la íntima vinculación de los lectores y 

escritores con muy diversos proyectos educativos y culturales que propician el 

desarrollo personal, la inclusión social y la participación política de los niños y jóvenes 

en las comunidades en las cuales se inscriben”.  

L’informe s’estructura per països, cadascun dels quals exposa una o dues experiències 

seguint les mateixes pautes: finalitat, procés, mètode, fases, resultats i annexos. La 

finalitat de la investigació es busca a partir de preguntes que funcionen d’eix i de guia 

de les diferents etapes del projecte. El procés de la investigació explica el motiu pel 

qual s’ha seleccionat l’experiència i el rol que assumeix l’investigador bé com a simple 

observador, bé com a observador participant. Els instruments metodològics que s’han 

fet servir pertanyen, en gran part, a la investigació qualitativa i compleixen la funció de 

recol·lectar dades. Les fases de la investigació inclouen un “abans”, un “durant” i un 

“després”. 

Els resultats reflecteixen els indicadors i els èxits aconseguits. L’informe parteix del 

concepte d’indicador com a criteri que, aplicat a un camp particular del coneixement i 

d’acció, permet avaluar el grau d’allò aconseguit. S’elaboren uns indicadors que 

marquen els èxits, entre els quals es troben per exemple l’autoestima, la inclusió 

social, la participació social, l’autonomia o la lectura com a integradora. La percepció 
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de l’investigador presenta les transformacions que s’han generat. Finalment, els 

annexos mostren objectivament els documents reals que s’han fet servir: des d’una 

història de vida a una entrevista en profunditat, passant per les enquestes o el focus 

group. 

2.4 Recapitulació 

El tipus d’investigació que es tracta en aquest capítol abraça tres camps diferenciats: 

els informes sobre l’estat de la lectura a Espanya, els treballs de definició, reflexió, 

caracterització i metodologia i els treballs de camp. Així mateix, tots aquests estudis 

tenen en comú l’objectiu primer: reflexionar sobre la promoció de la lectura al centre 

educatiu a partir de la publicació de la LOE. La presència de la promoció de la lectura al 

centre escolar implica que la seua primera ubicació siga la biblioteca escolar. És per 

aquest motiu que quasi la totalitat del corpus59 d’obres presentat l’inclou al títol60.  

Un altre dels punts en comú dels estudis és l’autoria. Els autors de les investigacions 

escollides se suporten en les institucions més rellevants dedicades a la promoció de la 

lectura com són en l’àmbit castellà estatal la FGSR o el MEC (Ministeri d’Educació 

Cultura i Esport) i en l’àmbit castellà internacional l’OEI (Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) o el CERLALC (Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina i el Caribe. En l’àmbit català, la 

revista Articles també li dedica un número. 

A més, els treballs comparteixen part de la metodologia utilitzada. La tipologia textual 

que predomina és la descriptivoargumentativa. El punt de partida és una descripció, 

però aquesta sempre ve acompanyada d’una reflexió a través d’una comparativa o 

mitjançant unes recomanacions. La reflexió gira al voltant, en la major part dels casos, 

de la importància de la lectura, la biblioteca escolar i les tecnologies en el procés de 

transformació del paper de l’escola. 

                                                        
59 Les úniques obres que no l’inclouen directament són La lectura en España. Informe 2008 i Lectura, 

escritura y desarrollo en la sociedad de la información. 

60
 Las bibliotecas escolares en España. Análisis y recomendaciones,  Anuario de Bibliotecas Españolas 

2008, Anuario de Bibliotecas Españolas 2009, Anuario de Bibliotecas Españolas 2010, La biblioteca: 

un mundo de recursos para el aprendizaje, Bibliotecas y escuelas. Retos y posibilidades en la sociedad 

del conocimiento, La biblioteca escolar, La utilidad de la biblioteca escolar. Un recurso al servicio del 

proyecto educativo, Plan de trabajo y autoevaluación de la biblioteca escolar, Libro Abierto “Estudio 

sobre el desarrollo del Plan de Lectura y de Bibliotecas escolares de Málaga”, Bibliotecas escolares 

“entre comillas”. Estudio de casos: buenas prácticas en la integración de la biblioteca en los centros 

educativos i Las bibliotecas escolares en Chile. Visión de la comunidad escolar. 
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Pel que fa a la relació amb les pràctiques d’aquesta investigació, els estudis 

coincideixen en el tractament de la lectura en el vessant més ampli i no la reducció al 

text literari. La utilització d’una metodologia decantada més cap a una investigació 

qualitativa que no quantitativa i, finalment, la importància del procés en la investigació 

sobre la promoció lectora i les biblioteques escolars. 

En aquest marc d’investigació no s’inclouen, per tant, els estudis específics sobre la 

literatura infantil i juvenil, les experiències lectores purament descriptives que no 

concreten una metodologia, així com tampoc les obres divulgatives sobre els beneficis 

de la lectura. No obstant això, sobre aquest últim tipus d’obres, l’apèndix 2 inclou una 

descripció genèrica i una selecció de les obres divulgatives més representatives en 

l’àmbit català així com una referència concreta de la seua presència a la xarxa. 
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3. La promoció de la lectura en la Web 2.0 

En un mundo cada vez más digital no podemos pedir a los lectores más 

jóvenes que se comporten analógicamente frente a la lectura, tal como 

hacíamos nosotros a su edad, cuando en el resto de campos (el juego, el 

estudio, la comunicación) las opciones digitales son cada vez más 

abundantes y son, además, su modo de relacionarse con el mundo. Si 

queremos que la literatura sea una opción más dentro del ocio y el 

aprendizaje, la lectura tendrá que ir donde están los lectores, en este caso, 

delante de una pantalla. (Lecturalia 201061) 

 

El concepte de promoció de la lectura en la Web 2.0 fa referència a tot allò que es duu 

a terme a la xarxa pel que fa al foment lector. Aquest concepte de promoció de la 

lectura es caracteritza perquè es dirigeix de molts cap a molts i hi ha una interacció 

entre els uns i els altres. En aquests portals de participació col·lectiva, s’hi comparteix, 

s’hi interactua, s’hi col·labora, s’hi aporten instruments i s’hi ofereixen recursos per al 

foment de la lectura.  

Aquest tercer capítol se centra fonamentalment en la descripció i anàlisi de les 

plataformes institucionals de tot l’Estat espanyol que fan promoció de la lectura i en 

les iniciatives personals que s’han dut a terme al País Valencià durant el període de la 

investigació. La descripció i anàlisi ens informa de tot allò que la Web 2.0 conté sobre 

la promoció de la lectura i situa el nostre treball de camp. 

A més d’aquest ventall de plataformes digitals, el capítol conclou amb un apartat 

dedicat a l’exposició del concepte Web 2.0. Aquesta explicació teòrica ens servirà per a 

mostrar les característiques i possibilitats d’aquesta eina, conéixer els conceptes de 

l’Educació 2.0 i la Biblioteca 2.0 i entendre la seua aplicació en l’àmbit de la promoció 

de la lectura, centre d’interés de la nostra investigació. 

3.1 Plataformes de promoció de la lectura   

En aquest primer apartat, s’analitzen les quatre plataformes institucionals espanyoles 

que hem considerat més significatives en l’àmbit de la promoció de la lectura. 

Pertanyen als ministeris d’Educació i Cultura i són el servei SOL, el projecte PLEC, la 

campanya Yo soy leeder i el centre virtual Leer.es. A continuació, s’analitzen els trets 

més significatius de les plataformes digitals autonòmiques per al foment de la lectura, 

                                                        
61

 <http://www.lecturalia.com/blog/2010/09/19/lectura-lab-literatura-infantil-y-juvenil-2-0>.    

http://www.lecturalia.com/blog/2010/09/19/lectura-lab-literatura-infantil-y-juvenil-2-0/
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encabides predominantment en les conselleries d’Educació i fent una menció especial 

al portal educatiu utilitzat al País Valencià. Tot seguit, l’anàlisi se centra en les 

plataformes digitals que fan servir les institucions espanyoles més importants 

dedicades a la promoció i foment de la lectura: el bloc de l’OEPLI, les pàgines web de la 

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 

(FGSR) i la Fundación SM. Finalment, es mostren i estudien algunes de les plataformes 

digitals valencianes d’iniciativa particular. Aquestes plataformes valencianes han estat 

creades fonamentalment per professors i bibliotecaris interessats en l’educació, la 

lectura i les tecnologies amb l’objectiu de compartir i difondre informació.   

3.1.1 Plataformes de l’Administració central  

L’Administració disposa de plataformes digitals pel que fa a la promoció de la lectura. 

En l’Administració central aquestes plataformes es concentren als ministeris 

d’Educació i Cultura. Dins de les línies d’actuació de Cultura62, es troba la promoció de 

la lectura que duu a terme a través de la realització de campanyes de foment i 

animació a la lectura, el desenvolupament de programes dirigits a xiquets i a joves per 

a fomentar l’hàbit lector, les subvencions per a iniciatives de foment de la lectura i, 

finalment, les donacions de llibres i revistes a biblioteques públiques i a altres 

institucions. D’altra banda, el Ministeri d’Educació per a complir l’objectiu de fomentar 

la lectura i la millora de les biblioteques dels centres escolars, com ho posa de manifest 

la LOE, desenvolupa també iniciatives digitals. A continuació, s’expliquen les quatre 

plataformes més rellevants que s’han posat en marxa en aquests ministeris. 

El Servicio de Orientación de Lectura (SOL) 

El Servicio de Orientación a la Lectura (SOL63) és un projecte en què conviuen lectors i 

professionals. És un recomanador de lectures fet per especialistes, un lloc on 

s’acompanya el visitant segons les seues preguntes i els interessos. Ofereix una 

selecció de qualitat i té un objectiu ben definit: satisfer les necessitats lectores dels 

usuaris. L’accés als continguts es realitza per itineraris adaptats a les edats. Cada 

itinerari disposa d’una selecció de l’oferta editorial on l’usuari pot consultar novetats 

recomanades, els llibres més i menys llegits i els més recomanats pels lectors. A més, 

també es poden buscar llibres per temes, gèneres, personatges, autor, il·lustrador, 

                                                        
62 <http://www.mcu.es/lineasActuacion/LineasActuacion.html>.   

63
 <http://sol-e.com>.  

http://www.mcu.es/lineasActuacion/LineasActuacion.html
http://sol-e.com/
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editorial i col·lecció. És una interessant i útil font d’informació sobre llibres infantils i 

juvenils. 

 

Quadre 3.1 Servicio de Orientación a la Lectura  

 

Data d’inici 2002 

Depén de Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura  

Pla de foment de la lectura  

FGSR 

Federació de Gremis d’Editors d’Espanya 

Objectius Fomentar la lectura en totes les edats 

Donar un servei fàcil i de qualitat a qui volen relacionar-se amb els llibres 

i la lectura 

Material Assessor de lectura 

Recomanador de llibres 

Itineraris adaptats a diferents edats 

Adreçat a El conjunt de la societat  

Proyecto de Lectura para Centros Escolares (PLEC) 

El Proyecto de Lectura para Centros Escolares (PLEC64) és un complement de contingut 

que ofereix SOL molt complet. Aquesta secció ofereix un conjunt d’elements que 

facilita al professorat el treball amb la lectura i la biblioteca al centre. Pretén ser una 

eina perquè els centres d’ensenyament utilitzen el recurs de la lectura com un element 

que articule la totalitat del procés d’aprenentatge. El portal està organitzat en tres 

seccions. La primera secció ofereix una col·lecció de documents sobre la lectura i 

l’ensenyament que constitueix un complet corpus informatiu. La segona és una 

biblioteca escolar bàsica amb un cercador que facilita la localització de lectures 

adequades per als alumnes en funció de quatre criteris (etapa, matèria, edat i caràcter 

de la lectura). De la tercera secció, destaca l’apartat d’experiències, en què 

                                                        
64

 <http://www.plec.es>.  
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s’arrepleguen les iniciatives de promoció de la lectura de Primària i Secundària de 

molts centres educatius espanyols. 

  

Quadre 3.2 Proyecto de Lectura para Centros Escolares  

 

 Data d’inici 2002 

Depén de Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura  

Pla de foment de la lectura  

FGSR 

Federació de Gremis d’Editors d’Espanya 

Objectius Facilitar el treball al docent amb la lectura i la biblioteca al centre als tres 

apartats que el formen: el pla, la biblioteca escolar i la comunitat 

Material Documents de Primària, Secundària i Batxillerat 

Documents de la biblioteca escolar 

Documents de la comuniat educativa  

Adreçat a Professorat  

Campanya Yo soy leeder 

La campanya Yo soy leeder 65 està integrada dins del Pla de Foment de la Lectura. El 

Ministeri de Cultura llançà aquesta campanya online de comunicació social i 

sensibilització a favor de la lectura als mitjans de comunicació. És una campanya de 

foment lector a la web per als joves, molt atractiva en forma i fons, que pretén 

identificar joventut amb lectura. És un espai reservat per als joves leeders i els seus 

interessos. Aquesta pàgina web té la finalitat d’estendre i consolidar l’hàbit lector 

entre adolescents i joves amb una estructura senzilla.  

 

 

 

 

                                                        
65

 <http://www.mcu.es/libro/MC/PFL/Actividades/Acciones/Comuinter.html>. 
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Quadre 3.3 Yo soy leeder 

 

Data d’inici 2010 

Depén de Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura  

Pla de foment de la lectura  

Objectius Fer una campanya a Internet de comunicació i conscienciació social a 

favor de la lectura 

Material Un manifest 

Directori de blocs i enllaços 

Cercador 

Descàrregues i jocs 

Adreçat Principalment a joves de 14 a 25 anys 

Centre virtual Leer.es 

El centre virtual Leer.es66 és un projecte que aposta per impulsar la lectura. Té la 

voluntat de contribuir al foment de la lectura i, sobretot, a la millora de la competència 

en comunicació lingüística, indispensable per aconseguir transformar la informació en 

coneixement. El portal està dirigit a l’alumnat d’Infantil, Primària i Secundària, al 

professorat i també a les famílies, sense excloure a tots els qui estiguen disposats a 

entrar al món de la lectura com a instrument d’aprenentatge, participar en les 

activitats proposades o investigar pels blocs. És una proposta per a millorar la lectura 

en totes les àrees i en tots els formats i és molt interessant, perquè s’ajuda de la 

col·laboració externa per definir-se i aprofitar totes les possibilitats. 

 Quadre 3.4 Leer.es 

Data d’inici 2009 

Depén de Ministeri d’Educació 

Objectius Transmetre l’entusiasme per la lectura i animar a la pràctica 

                                                        
66

 <http://leer.es>.  

http://leer.es/
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Aportar materials i consells per a docents i les famílies 

Contribuir al foment de la lectura i, especialment, a la millora de la 

competència en comunicació lingüística 

Material: Materials per a estudiants, docents i famílies  

Iniciatives de les comunitats autònomes 

Bones pràctiques 

Blocs 

Notícies 

Participació 

Adreçat a Estudiants d'Infantil, Primària i Secundària, al professorat, a les famílies 

i als qui vulguen entrar en l'apassionant món de la lectura 

3.1.2 Plataformes de les administracions autonòmiques 

Totes les administracions autonòmiques menys dues disposen d’una plataforma digital 

o d’una secció específica dins de la pàgina web del govern autonòmic per al foment de 

la lectura. S’encabeixen predominantment en les seccions de les conselleries 

d’Educació67. De les quinze comunitats autònomes, les úniques dues que durant el 

període d’investigació no disposen de cap plataforma digital en l’Administració 

autonòmica que tracte la promoció de la lectura són la Rioja i el País Basc. La graella 

següent presenta el nom i l’adreça de les plataformes digitals autonòmiques sobre la 

promoció de la lectura i la conselleria de què depenen. 

 

Quadre 3.5 Plataformes digitals autonòmiques sobre promoció de la lectura   

 

CCAA Plataforma Depén de 

Andalusia Portal Lectura y biblioteca68 La Consejería de Educación 

de la Junta de Andalucía 

                                                        
67

  Aquest enllaç és un directori que inclou totes les plataformes digitals d’Educació de les autonomies: 

<http://www.escuela20.com/escuela-20-conserjerias-educacion/centros-y-docentes/portales-

escuela-20_91_1_ap.html>.  

68
 <http://www.juntadeandalucia.es/educacion/planlyb/com/jsp/index.jsp?seccion=portada>.  

http://www.escuela20.com/escuela-20-conserjerias-educacion/centros-y-docentes/portales-escuela-20_91_1_ap.html
http://www.escuela20.com/escuela-20-conserjerias-educacion/centros-y-docentes/portales-escuela-20_91_1_ap.html
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Aragó Programa didàctic Invitación a la 

lectura69  

Departamento de 

Educación, Cultura y 

Deporte del Gobierno de 

Aragón 

Principat 

d’Astúries 

Portal Escuela 2.070 a Educastur La Consejería de Educación 

y Ciencia del Gobierno del 

Principado de Asturias 

Canàries Fomento de la lectura71 a la secció 

Innovación 

La Consejería de Educación, 

Universidades, Cultura y 

Deportes del Gobierno de 

Canarias  

Cantàbria  Plan lector72 a la secció Planes La Consejería de Educación 

del Gobierno de Cantabria  

Castella i Lleó 

 

 

El portal d’educació EDUCACYL té 

una secció anomenada Fomento de la 

lectura. ¡Hoy libro!73, amb PDF i 

diferents apartats.  

La Consejería de Educación 

de la Junta de Castilla y 

León 

Castella-la Manxa Web Aula abierta. Plan de lectura y 

bibliotecas escolares74  

La Consejería de Educación 

y Ciencia de la Junta de 

Castilla la Mancha 

Catalunya  Web Banc de recursos. La lectura: font 

de plaer i coneixement75 i el programa 

El Departament d’Educació 

de la Generalitat de 

                                                        
69

 <http://alectura.educa.aragon.es/saberleer.htm>.  

70 <http://blog.educastur.es/escuela20>.   

71 

<http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/scripts/default.asp?IdSitio=13&Cont=1

51>.  

72 <http://www.educantabria.es>.  

73 

<http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/educacyl/tkContent?idContent=55271&locale=es_ES&text

Only=false  

74 <http://redesformacion.jccm.es/aula_abierta/microsite/index.php/microsite_lectura/inicio/101>.  

75
 <http://www.xtec.es/sgfp/crp/recursos/banc/lectura/index.htm>.  

http://blog.educastur.es/escuela20/
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El gust per la lectura76 

Edu 365.cat. L’impuls de la lectura77 

Catalunya 

El Departament de Cultura 

de la Generalitat de 

Catalunya 

Extremadura Pàgina Lecturaesxtremadura. Plan de 

fomento de la lectura en 

Extremadura78 

La Consejería de Cultura y 

Turismo de la Junta de 

Extremadura 

Galícia Blog da campaña de fomento da 

lectura Hora de ler79 

La Consellería de Educación 

e Ordenación Universitaria 

Illes Balears La pàgina de biblioteques escolars i 

foment de la lectura llegirib80 

La Conselleria d’Educació, 

Cultura i Universitats 

Madrid Plan de Fomento de la Lectura de 

2006-201281 a la secció Gobierno 

Regional 

La Consejería de Cultura y 

Deportes de la Comunidad 

de Madrid 

Múrcia Secció anomenada Fomento de la 

lectura82 al seu portal educatiu 

Educarm  

La Consejería de Educación, 

Formación y Ocupación de 

Múrcia  

 

Navarra Pàgina Bibliotecas escolares en 

Navarra83 

El Departamento de 

Educación del Gobierno de 

Navarra  

País Valencià Portal educatiu Mestre a casa84 La Conselleria d’Educació de 

                                                        
76

 <http://blocs.xtec.cat/gustperlalectura/programa-el-gust-per-la-lectura>.  

77 <http://www.edu365.cat/llegeix/index.htm>.  

78 <http://www.lecturaextremadura.com>.  

79
 <http://bega-horadeler.blogspot.com>.  

80 <http://llegirib.ieduca.caib.es>.  

81
<http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Actuaciones_FA&cid=1142523081003&idConsejeria=110

9266187218&idListConsj=1109265444710&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructu

ra>.  

82
<http://www.educarm.com/admin/webForm.php?mode=visualizaAplicacionWeb&aplicacion=FOMEN

TO_LECTURA&web=25>.  

83
 <http://dpto.educacion.navarra.es/bibliotecasescolares/directorio.html>.  

http://www.edu.gva.es/es/default.asp
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la Generalitat Valenciana  

El País Valencià 

La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana disposa d’un portal educatiu 

anomenat Mestre a casa (abans anomenat Escola Lliurex). El portal Mestre a casa és 

un espai de trobada per a docents, pares i alumnes interessats en l'aprenentatge de la 

lectura i l'escriptura, l'expressió oral, el treball creatiu, la producció de materials propis 

i l’intercanvi d'idees i propostes metodològiques. L'objectiu d’aquest recurs didàctic i 

aquesta comunitat virtual és desenvolupar en els alumnes el desig per a millorar les 

capacitats de l'oralitat i de l'expressió escrita de la llengua. Així doncs, es troben 

propostes per motivar els xiquets en la creació de treballs propis, enllaços a progames 

educatius i pàgines web relacionades en l'hàbit de la lectura i l’escriptura, articles i 

bibliografia de caràcter pedagògic, suggeriments d'unitats didàctiques vers temes 

transversals que habitualment es treballen a l'aula, revistes escolars, vídeos, contes i 

cançons i una metodologia docent aplicada a l'aula dins i fora de l'escola.  

A més, el portal inclou la guia Bones pràctiques TIC85. Aquesta guia és un suport per a 

les famílies i docents d’utilització en l’àmbit familiar i educatiu. L’obra va dirigida a 

pares, tutors, docents, familiars i, en general, a qualsevol persona relacionada amb el 

procés formatiu dels menors. Se suggereixen i detallen un conjunt de conductes que 

ajuden els formadors en el procés esmentat, adaptades a les respectives edats, així 

com un resum de deu conductes de caràcter general. L’objectiu primer és animar els 

pares i educadors que aprofiten totes les possibilitats que ofereix l’ús de les 

tecnologies per a millorar la formació dels fills.  

3.1.3 Plataformes d’institucions relacionades amb el foment de la lectura  

El món del llibre i de la lectura està vivint una profunda transformació amb els avanços 

tecnològics i l’ús generalitzat d’Internet. Cada vegada més, l’ús del llibre es realitza en 

suport digital i via Internet. Amb aquest nou entorn del llibre i amb la intenció 

d’adaptar-se a la nova realitat, algunes institucions espanyoles dedicades a la 

promoció i foment de la lectura fan servir plataformes digitals per a la difusió. Entre 

totes destaquem l’OEPLI, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) i la Fundación SM. La selecció d’aquestes 

                                                                                                                                                                   
84 <http://mestreacasa.gva.es/web/guest/inicio>.  

85
 <http://lliurex.net/home/files/documentacion/va/Bones_Pract_Tic.pdf>.  

http://www.edu.gva.es/es/default.asp
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tres fundacions queda justificada pel seu caràcter actiu aplicat des de tres ubicacions 

espacials diferents: l’àmbit de la llengua catalana, l’àmbit de la llengua espanyola 

d’abast estatal i l’àmbit de la llengua espanyola arreu del món, respectivament. I és en 

aquest context on es troba la nostra investigació. 

Organització Espanyola per al Llibre Infantil Juvenil (OEPLI) 

L’Organització Espanyola per al Llibre Infantil i Juvenil (OEPLI86) és la secció espanyola 

de l’IBBY (Organització Internacional per al Llibre Juvenil). Es va constituir formalment 

el 27 de juliol de 1982 quan va deixar d’existir la Comissió de Literatura Infantil de 

l’INLE (Institut Nacional del Llibre Espanyol). L’OEPLI, entitat sense ànim de lucre, 

s’encarrega de la realització i coordinació de tot tipus d’activitats de promoció del 

llibre infantil i la lectura així com de les funcions de representació a Espanya de l’IBBY.  

Les quatre seccions que integren l’OEPLI són: 

– Consejo General del Libro Infantil y Juvenil. Madrid. Secció de llengua 

castellana. 

– Consell Català del Llibre per a Infants i Joves. CCLIJ87. Barcelona. Secció de 

llengua catalana. 

– Asociación Galega do Libro Infantil e Xuvenil. GÁLIX88. Secció de llengua 

gallega. 

– Galtzagorri Elkartea89. Donostia. Secció de llengua basca. 

 

L’objectiu principal d’aquestes quatre seccions és promoure i donar a conéixer la 

literatura infantil i juvenil en les quatre llengües oficials de l’Estat i defendre i 

promoure la cultura pròpia. Està integrada per diferents sectors relacionats amb la 

literatura infantil i juvenil com són els docents, bibliotecaris, escriptors, il·lustradors, 

traductors, centres escolars, associacions d’editors, escriptors en llengua gallega i 

llibreters. 

La pàgina web de l’OEPLI disposa de diverses seccions com ara notícies, informació 

sobre la institució, premis, congressos, participacions, publicacions i enllaços. A més de 

                                                        
86 <http://www.oepli.org/>.  

87
 <http://www.clijcat.cat>.  

88 <http://www.galix.org>.   

89
 <http://www.galtzagorri.org>.  

http://www.oepli.org/esp/quienintegra.htm#uno#uno
http://www.oepli.org/esp/quienintegra.htm#uno#uno
http://www.oepli.org/esp/quienintegra.htm#dos#dos
http://www.oepli.org/esp/quienintegra.htm#dos#dos
http://www.oepli.org/esp/quienintegra.htm#tres#tres
http://www.oepli.org/esp/quienintegra.htm#tres#tres
http://www.galix.org/
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totes aquestes seccions, destaca l’activitat del seu bloc90, enllaçat en aquesta pàgina. 

Aquest espai virtual ofereix les novetats d’interès relacionades amb la literatura 

infantil i juvenil a l’Estat espanyol. Aquestes novetats apareixen dividides en general, 

biblioteques, editorials, escriptors, il·lustradors, infantil, juvenil i llibreries. Com el 

mateix bloc indica, l’objectiu primer és aprofitar-se dels avantatges de la immediatesa 

i, especialment, de la interactivitat, permetent la participació de tothom que vulga 

explicar alguna cosa relacionada amb els posts que es pengen sobre assumptes que 

tinguen relació amb els objectius de l’OEPLI, és a dir, descobrir, difondre i promocionar 

els diferents aspectes de la literatura infantil i juvenil.  

Quadre 3.6 Organització Espanyola per al Llibre Infantil i Juvenil 

 

Data d’inici 1982 

Depén de OEPLI 

Objectius Recollir, impulsar, programar i executar projectes, iniciatives i accions 

que fomenten la promoció i difusió del llibre infantil i juvenil i de la 

lectura entre la infància i la joventut en l’àmbit de l’Estat espanyol. 

Material Bloc 

Activitats de l’OEPLI, l’IBBY i altres organismes com ara el Premio 

Lazarillo, el dia del llibre, la participació internacional, les setmanes i els 

congressos 

Publicacions  

Contactes 

Enllaços d’associacions, de recursos bibliogràfics, de mediadors, 

d’investigadors de LIJ, d’infantesa i joventut i de revistes digitalitzades 

Seccions de l’OEPLI (4 seccions territorials) 

Adreçat a Escriptors/res, il·lustradors/res, bibliotecaris/ries, editors/res i qualsevol 

mediador/a que tinga relació amb la literatura editada per als lectors/res 

més joves 

                                                        
90

 <http://www.oepli.org/blogoepli/?paged=2>.  
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Fundació Bromera per al Foment de la Lectura 

La Fundació Bromera per al Foment de la Lectura91 va ser creada l’any 2001 pel 

Patronat, òrgan de govern i administració que la representa i gestiona. El president és 

l’escriptor i editor Josep Gregori i el director, l’escriptor i mestre Josep Antoni Fluixà. És 

una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre que té com a finalitat principal el 

foment de la lectura, fonamentalment la literària i formativa, entre tots els sectors de 

la societat en general, però amb una atenció específica cap a la població infantil i 

juvenil i el món de la cultura i de l’ensenyament. La seua pàgina web és l’eina 

d’informació i consulta per als usuaris interessats en el foment de la lectura.  

Dins d’aquesta pàgina es troba una proposta model de la Fundació de pla de foment 

de centre, per tal de facilitar als ensenyants la confecció del Pla Lector de Centre, ja 

que amb la redacció de l'Ordre 44/2011 de la Conselleria d'Educació, el foment de la 

lectura esdevé un element fonamental que s'ha de materialitzar. La proposta (que es 

descarrega de manera gratuïta) inclou objectius, activitats, recursos i suggeriments 

perquè el professorat puga redactar el Pla sense cap dificultat. D’altra banda, l’apartat 

de recursos i activitats disposa d’una agenda i un calendari, activitats formatives, 

exposicions, campanyes, maletes viatgeres i el Premi d’Experiències de Foment de la 

Lectura, que des del 2005 i, juntament amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 

d’Alzira, ha potenciat l’hàbit lector entre la població infantil i juvenil. A més, dins de les 

publicacions es troben els llibres, els quaderns didàctics, els cartells i les receptes 

d’animació lectores, que inclouen consells per a despertar el gust per la lectura, criteris 

per a escollir un bon llibre, excuses per a no llegir o com organitzar els llibres a casa. 

Des d’aquesta pàgina, s’ha impulsat el Club d’Amics de la Lectura, el qual vol ser un 

punt de trobada per a totes les persones sensibilitzades amb el món del llibre, 

l’ensenyament o la lectura. Tots en poden formar part i fer partícips dels seus 

projectes i idees al voltant de l’animació lectora. 

 

Quadre 3.7 Fundació Bromera 

  

Data d’inici 2002 

Depén de  Editorial Bromera 

Objectius Fomentar la lectura literària i formativa  

                                                        
91

 <http://www.fundaciobromera.org>.  
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Fomentar activitats relacionades amb la reflexió sobre el món del llibre i 

la literatura 

Promoure la llengua i literatura pròpies dels valencians 

Material Publicitat de les diferents activitats (jornades, cursos, premis, etc.) sobre 

literatura 

Enllaços amb revistes virtuals de literatura 

Enllaços amb fundacions i associacions semblants 

Enllaços amb les biblioteques 

Bústia de suggeriments, adreçada sobretot al professorat valencià 

Adreçat a Especialment al conjunt de la societat valenciana 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez (FGSR) 

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez92 va ser creada el 27 d’octubre de 1981 per 

l’editor espanyol Germán Sánchez Ruipérez. És una organització espanyola dedicada a 

la promoció del llibre, les biblioteques i la lectura per a contribuir a la formació d’una 

societat democràtica. Aquesta fundació es dedica a l’activitat educativa i cultural. 

Centra la major part dels seus programes en la difusió i l’extensió de la cultura del 

llibre i de la lectura. La FGSR promou la lectura a partir d’estudis i investigacions, 

projectes de promoció de la lectura, formació, seminaris, trobades i publicacions sobre 

el llibre i la lectura.  

La pàgina web és una de les eines d’informació per als usuaris interessats en el foment 

de la lectura. En aquesta pàgina es poden consultar els projectes de formació, estudi o 

promoció lectora que duen a terme, els recursos digitals de literatura infantil i juvenil i 

biblioteques i els centres que han creat relacionats amb el món del llibre. Entres els 

centres més importants s’hi troben el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil o 

el Departamento de Análisis y Estudios. Aquest últim representa la consagració d’una 

trajectòria d’investigació i estudi sobre la lectura que la fundació ha desenvolupat des 

dels seus inicis. Entre els projectes que ha posat en marxa la FGSR, cal destacar el 

Laboratorio de Lectura i la Biblioteca digital. 

                                                        
92

 <http://www.fundaciongsr.es>.  

http://www.fundaciongsr.es/
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Lectura Lab. El laboratorio de la lectura de la FGSR 

Lectura Lab93 és un dels projectes de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez per al 

foment de la lectura. Aquest laboratori es va posar en marxa l’any 2010. Apareix en 

format de comunitat 2.0 i la literatura infantil i juvenil i les noves tecnologies són els 

principals protagonistes. A través d’aquest projecte, que disposa d’una versió en 

anglés Children’s Literacy Lab, es busca aconseguir un punt de trobada per a tots els 

interessats en la lectura i l’alfabetització digital, aportant instruments i recursos per al 

foment de la lectura tant per a biblioteques o col·legis com per a famílies. S’hi poden 

trobar entrevistes amb experts, el món de la literatura, la cultura digital o l’educació, 

notícies sobre activitats de promoció, accés a la Biblioteca Escolar Digital o llistes de 

llibres seleccionats. 

Biblioteca escolar digital  

La Biblioteca escolar digital94 és una eina didàctica per a professors, alumnes, pares, 

pedagogs i investigadors del món de l’educació sobre els recursos que es troben a 

Internet. L’aplicació Biblioteca Escolar Digital ha estat elaborada per la Fundación 

Germán Sánchez Ruipérez, a través del Centro Internacional de Tecnologías Avanzadas 

(CITA), en col·laboració amb l’Equipo DOTEINE del Departamento de Biblioteconomía y 

Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, format per Miguel Ángel Marzal 

García-Quismondo, María Jesús Colmenero Ruiz, Javier Calzada Prado i Aurora Cuevas 

Cerveró.  

 

Quadre 3.8 Fundación Germán Sánchez Ruipérez  

 

Data d’inici 2008 

Depén de FGSR 

Objectius Donar suport a la literatura infantil i juvenil 

Promoure la lectura entre infants i joves 

Material Accions de promoció lectora 

                                                        
93 <http://www.lecturalab.org>.  

94
 <http://www.bibliotecaescolardigital.es>.   

http://www.lecturalia.com/blog/2010/09/19/lectura-lab-literatura-infantil-y-juvenil-2-0/
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Centres de la fundació 

Propers cursos que es duran a terme pel que fa a la promoció lectora, les 

biblioteques o les tecnologies  

Recursos: catàlegs, directoris i repertoris 

Publicacions 

Adreçat a Especialistes i interessats en la lectura 

Fundación SM 

L’any 1977 la Companyia de María va crear la Fundación SM95 amb la finalitat de 

repartir els beneficis de l’Editorial SM en forma de programes educatius. La Fundación 

SM és, per tant, la propietària d’Edicions SM i cada any, mitjançant els diferents 

programes, assumeix la responsabilitat de retornar a la societat els beneficis que 

genera l’empresa editorial. D’acord amb els fins institucionals, exerceix les funcions en 

quatre àrees de treball: 

- La investigació educativa. Realitza estudis sobre els joves, el professorat, 

els educadors a Espanya i a l’Amèrica Llatina. Aquestes investigacions 

suposen un punt de partida de futures actuacions en l’àmbit de 

l’educació. 

- La formació del professorat. Busca respostes a nous reptes i desafiaments 

educatius. 

- El foment de la lectoescriptura entre xiquets i joves. 

- L’atenció de menors i joves en situacions socioeconòmiques de 

vulnerabilitat. A través del programa “Educar lo es todo”, patrocina 

projectes educatius integrals que promouen el desenvolupament de 

menors i joves en situació de risc. 

 

La pàgina web és una eina d’informació i consulta per als usuaris interessats en el 

foment de la lectoescriptura, la literatura infantil i juvenil i la investigació educativa. 

Aquesta pàgina s’estructura en activitats, investigació educativa, formació del 

professorat, formació de la lectura i l’escriptura, programes educatius de promoció 

social a Espanya i Iberoamèrica i publicacions. A banda, destaquen les seccions 

“Noticias de actualidad”, categoritzades en Fundación SM, educació, llibres, 

tecnologia, literatura infantil i juvenil, premis, fires, patrocinis, internacional, activitat 

                                                        
95

 http://www.fundacion-sm.com  
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empresarial i religió i “Destacamos”, on es mostren i descriuen els projectes, cursos i 

congressos més actuals que duen a terme com ara el Premio Iberoamericano SM de 

Literatura Infantil y Juvenil 2005-2012, el Concurso de Experiencias Lectoras en Centros 

Educativos Españoles 2010-2011 o el Premio Internacional de Ilustración.  

 

Quadre 3.9 Fundación SM  

 

Data d’inici 2008 

Depén de  Fundación SM 

Objectius Estendre la cultura i la docència als grups amb més dificultat d’accés  

Afavorir la integració de tots els estaments socials  

Promoure la formació i especialització del personal docent 

Material Activitats  

Investigació educativa 

Formació del professorat 

Literatura infantil i juvenil 

Programes Educatius de Promoció Social a Espanya i Iberoamèrica 

Publicacions 

Enllaços d’interés 

Notícies d’actualitat 

Adreçat a Els beneficiaris de les activitats són menors i joves, professors, equips 

directius de centres escolars, institucions dedicades a l’educació, 

orientadors, educadors, bibliotecaris, estudiants universitaris i famílies 

3.1.4 Plataformes d’iniciativa particular al País Valencià 

Una part important de valencians interessats en l’educació, la lectura i les TIC, on 

destaquen professors i bibliotecaris, han creat el seu propi espai a Internet per a 

fomentar la lectura juntament amb les noves tecnologies i la participació de diversos 

sectors com ara l’escola, la biblioteca i la família. La creació d’aquestes plataformes 

coincideix en la voluntat de: 

 

http://www.fundacion-sm.com/ver_seccion.aspx?id=5180
http://www.fundacion-sm.com/ver_seccion.aspx?id=4782
http://www.fundacion-sm.com/ver_seccion.aspx?id=4148
http://www.fundacion-sm.com/ver_seccion.aspx?id=4772
http://www.fundacion-sm.com/ver_seccion.aspx?id=4151
http://www.fundacion-sm.com/ver_seccion.aspx?id=4149
http://www.fundacion-sm.com/ver_seccion.aspx?id=4222
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- Compartir experiències i reflexionar sobre la lectura. 

- Informar de manera actualitzada. 

- Intercanviar enllaços sobre llibres, iniciatives o altres plataformes d’interés.  

- Incloure activitats d’interacció.   

 

Aquesta graella que ara es presenta mostra una selecció personal de les dotze 

plataformes valencianes (blocs, xarxes socials, pàgines web) que hem considerat més 

interessants durant els anys 2010 i 2011 en l’àmbit de la promoció lectora, la literatura 

per a infants i joves, la lectoescriptura i la incorporació de les TIC a l’aula. La graella 

inclou el nom de la plataforma, l’adreça digital acompanyada del nom d’usuari (si en 

disposen) del Twitter i una molt breu descripció que inclou el tipus de plataforma i el 

tema a què es dedica. 

  

Quadre 3.10 Plataformes digitals valencianes d’iniciativa particular 

 

Nom Adreça Descripció 

Lectura 

Cultura 

LIJ 

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=

100001391940263 

@GemmaLluch 

Facebook del Diploma de 

LIJ de la Universitat de 

València  

Lecturalia  http://www.lecturalia.com/  

@Lecturalia 

Pàgina web de literatura, 

comunitat de lectors i 

comentaris de llibres 

1entretants http://1entretants.ning.com/ 

@1entretants 

Xarxa cooperativa 

d'experiències TIC per a 

l'ensenyament en català 

Poesia 

infantil i 

juvenil 

http://bibliopoemes.blogspot.com/ 

@Bib_Cocentaina 

Bloc de Dolors Insa, 

bibliotecària de Cocentaina 

La paraula 

vola 
http://laparaulavola.blogspot.com/ 

@Verbascripta 

Bloc d’Antoni de la Torre, 

professor de llengua a l'IES 

Joanot Martorell de València 

Conspirado

r de lectores 
http://heliosclublectura.blogspot.com/ 

@evroes 

Bloc d’Evaristo Romaguera, 

professor de llengua i 

coordinador de clubs de 

lectura d’Educació 

http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001391940263
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001391940263
https://twitter.com/#!/GemmaLluch
http://www.lecturalia.com/
https://twitter.com/#!/Lecturalia
http://1entretants.ning.com/
https://twitter.com/#!/1entretants
http://bibliopoemes.blogspot.com/
http://laparaulavola.blogspot.com/
https://twitter.com/#!/Verbascripta
http://heliosclublectura.blogspot.com/
https://twitter.com/#!/evroes
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Secundària al Colegio Helios 

La serp 

blanca 
http://laserpblanca.blogspot.com/ 

 

Bloc d’Enric Iborra, 

professor de llengua de l’IES 

Lluís Vives de València 

Estudiando 

la LIJ en la 

web social 

http://literaturainfantilyjuvenilenInternet.blo

gspot.com/ 

@joserovira 

Bloc de José Rovira Collado, 

professor de llengua a la 

Universitat d’Alacant. 

400 colps. 

Altres 

narratives 

dins i fora 

de l’escola 

http://blogs.escolagavina.com/400colps/ 

@400colps 

Bloc de Jordi Orts, professor 

d’audiovi-suals, a l’Escola 

Gavina 

Llegim i 

piulem 

http://llegimipiulem.blogspot.com/ 

@llegimipiulem 

 

Bloc de tertúlia literària 2.0. 

Comparteixen l'experiència 

lectora d'obres de literatura 

catalana a Twitter. 

De que fa 

gust la 

lluna? 

http://deqfagustlalluna-ade.blogspot.com/ 

@dqfagustlalluna 

 

Bloc d’Ade Cabo sobre la 

literatura infantil i juvenil 

Biblioteca 

IES Veles e 

vents 

http://bibliotecaveles.blogspot.com/2011/04/t

odo-es-leer.html 

@Miriam.Civera 

 

Bloc de la biblioteca de l’IES 

Veles e vents de Torrent 

 

Si fem una anàlisi comparativa d’aquesta selecció de plataformes digitals valencianes 

dedicades principalment a la promoció de la lectura, destaca la seua heterogeneïtat, ja 

que malgrat que totes coincideixen en el punt de partida i en l’objectiu primer, 

s’observa una diversitat de formats digitals i d’elecció de plataformes, una varietat 

d’àmbits, així com diferents destinataris, usos de llenguatge i tipologies textuals.  

Pel que fa a les similituds, totes aquestes plataformes tenen en comú que els seus 

creadors comparteixen l’interés per la lectura, pertanyen al món docent i al món del 

llibre, la finalitat és la difusió de continguts relacionats amb aquestes àrees i el fet de 

compartir informació relacionada amb els seus interessos a través de la xarxa. Quant a 

http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/
http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com/
https://twitter.com/#!/joserovira
http://blogs.escolagavina.com/400colps/
https://twitter.com/#!/400colps
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les diferències, el primer que cal assenyalar és la diversitat de formats digitals. En 

aquesta selecció hi predominen els blocs. No obstant això, també hi ha dues xarxes 

socials, una Ning i una Facebook, així com la pàgina web Lecturalia, amb més de 50.000 

persones registrades. A més, el bloc Llegim i piulem té com a objectiu primer compartir 

les experiències lectores a través del Twitter. D’altra banda, les plataformes digitals 

poden ser individuals, com és el cas d’un elevat nombre de blocs personals de docents 

i bibliotecaris, o col·lectives com ara la xarxa cooperativa d’Un entre tants. La segona 

diferència es troba en la varietat d’àmbits. Aquestes plataformes pertanyen a àmbits 

distints: l’educatiu, el bibliotecari i el de la literatura infantil i juvenil. No obstant això, 

els àmbits es barregen en molts casos, ja que hi ha docents que s’encarreguen de la 

biblioteca escolar, com per exemple el bloc de la biblioteca de l’IES Veles e vents, o de 

l’assignatura de llengua i literatura com ocorre al bloc La serp blanca, un dietari de 

lectures i de classes de literatura universal. La tercera diferència està relacionada amb 

els destinataris. El lector model d’aquestes plataformes pot pertànyer a la comunitat 

educativa -siga alumne, siga professor- o tractar-se simplement d’una persona 

interessada en la lectura que navega a través de la xarxa. Sí que és cert que, llevat de 

quatre plataformes, la resta de les plataformes seleccionades són en català, la qual 

cosa condiciona que el lector compartisca unes característiques determinades, com 

ara el coneixement o almenys la familiarització amb la nostra llengua. En quart lloc, 

totes les plataformes utilitzen la llengua estàndard. El que canvia és el grau de 

llenguatge especialitzat, que dependrà en la major part dels casos, del destinatari al 

qual s’adrece. El Facebook del Diploma de LIJ de la Universitat de València o el bloc 

Estudiando la LIJ en la web social presenten un grau d’especialització més elevat, 

perquè van dirigits a un públic universitari, que no, per exemple, els blocs 

Bibliopoemes o A què fa gust la lluna?, adreçats a un públic que inclou també l’infantil i 

on les il·lustracions i els poemes són els protagonistes. Finalment, també la intenció de 

la plataforma implica que es faça servir una tipologia textual de la llengua o una altra. 

Si la promoció de la lectura es fa a través d’un article d’opinió, s’estarà utilitzant 

l’argumentació com s’observa als escrits d’Antoni de la Torre al bloc La paraula vola, 

però si s’explica la posada en marxa d’activitats al centre escolar com fa Evaristo 

Romaguera al bloc Conspiración de Lectores, s’utilitzarà la descripció o l’exposició. Si 

es vol mostrar un fragment literari, com fan les bibliotecàries Ade Cabo i Dolors Insa als 

seus respectius blocs, es farà servir el text retòric. El motiu d’questa varietat de 

lectures exposades que s‘observen a les plataformes és que la promoció de la lectura i 

la literatura infantil i juvenil s’hi tracta amb tot tipus de lectures: des d’audiovisuals 

com és el cas del bloc 400 colps. Altres narratives dins i fora de l’escola, passant per 

poemes, còmics, assajos, clàssics, best-sellers, àlbums il·lustrats, notícies i 

recomanacions.  
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3.2 La Web 2.0 i la promoció de la lectura  

Quadre 3.11 La Web 2.0 amb forma de núvols d’etiquetes( Markus Angermeier, 2005)  

 

 

 

Per donar una visió teòrica del concepte Web 2.0, partim d’una introducció de 

l’informe de Dídac Margaix per fer una miqueta d’història, ens centrem en el conegut 

article de Henry Jenkins, dediquem un breu apartat genèric a l’obra recopilatòria de J. 

J. Haro i concloem amb Margaix i els conceptes d’Educació 2.0 i Biblioteca 2.0.  

El concepte de Web 2.0 va ser encunyat per Tim O’Reilly l’any 2004. Margaix (2008: 7) 

resumeix en tres les característiques que O’Reilly va establir dels llocs web: la web com 

a plataforma, remesclar la web i l’arquitectura de la participació. La primera 

característica, la web com a plataforma, significa que es programa per a ser accessible 

des de qualsevol ordinador connectat a Internet i a un navegador web. La segona, el 

fet de remesclar la web, suposa la possibilitat que els llocs web creen nous serveis a 

partir de les dades d’altres llocs web. Finalment, l’arquitectura de la participació fa 

referència a la conversió de l’usuari en el protagonista. Aquests llocs web se’ls 

denomina de forma conjunta web social. Els més característics són els blocs, els wikis i 

les xarxes socials.  

- El bloc representa tot el moviment generat al voltant de la Web 2.0. Destaca la 

senzillesa d’ús i publicació, la facilitat de creació i manteniment, la visibilitat 

que tenen en els resultats dels motors de cerca i la flexibilitat per a construir 

una eina de conversa adaptada a les necessitats concretes.  

- El wiki està considerat l’eina més democràtica. Es caracteritza perquè permet 

l’edició col·laborativa, ja que és construït de forma conjunta per diversos autors 

a través dels navegadors web. Les entrades estan en permanent revisió i 

obertes a un grup d’usuaris. A més, disposa d’una sèrie de funcionalitats que 

les converteixen en eines segures i fàcils de gestionar.  
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- La xarxa social és el lloc web de moda. El principal element de la xarxes socials 

és la relació entre els usuaris i els llocs amb funcionalitats socials. Cada xarxa 

social crea la seua cultura, té una missió concreta i un públic determinat.   

D’altra banda, la investigació més parafrasejada és la de Henry Jenkins. A l’article 

“Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st 

Century” explica com enfrontar-se als reptes de la cultura participativa i l’educació 

amb els mitjans. A l’inici de l’escrit, l’autor destaca que més de la meitat dels 

adolescents ha creat contingut a les xarxes i més d’un terç dels que utilitzen Internet, 

n’han compartit. Aquests adolescents participen activament en el que anomenem 

“cultura participativa”, que entenem com la que empetiteix barreres a l’expressió 

artística i al compromís cívic, anima la creació i la comparteix i on els membres pensen 

que les contribucions importen i que hi ha una connexió social entre tots ells. També, 

apunta que no tots els membres hi han de contribuir però han de pensar que són 

lliures per a fer-ho. En aquest sentit l’ordinador és entés com una caixa negra màgica 

amb el potencial per a crear una revolució en l’aprenentatge (en la versió positiva) o 

un forat negre que posa fi a les fonts que han estat les activitats en una classe 

tradicional (en la versió més crítica). 

Els nostres reptes, segons Jenkins, haurien d’animar els joves a desenvolupar les 

habilitats, coneixements, marcs ètics i confiança en ells mateixos per a ser participants 

plens de la cultura contemporània. Exposa que molts joves ja són part d’aquest procés 

de la forma següent: 

– Afiliacions: ser membres de comunitats online, com ara Friendster, 

Facebook, i grups de joc, MySpace… 

– Expressions: produir noves creacions com són digital sampling (mostreig 

digital), skinning, modeling, realització de vídeos, escriptura de ficció… 

– Col·laboració per a la solució de problemes: treballar junts en equipo, per a 

realitzar tasques i desenvolupar nous coneixements, com fa Viquipèdia… 

– Circulacions: utilitzant el mitjà, com als blocs. 

Jenkins assenyala que cadascuna d’aquestes activitats inclou oportunitats per a 

l’aprenentatge, l’expressió creativa, el compromís cívic, el poder polític i l’avanç 

econòmic. A través d’aquestes formes de cultura participativa, la gent jove adquireix 

habilitats que els ajudaran en el futur. A més, comenta que aquestes noves cultures 

participatives representen nous entorns d’aprenentatge ideals anomenats espais afins. 

Es diferencien en molts sentits de l’educació tradicional. L’educació tradicional és molt 

més conservadora, mentre que aquesta educació és més experimental. La formal és 

més institucional i la informal respon a necessitats a curt termini i interessos 

temporals, podem moure’ns dins i fora en aquestes comunitats d’aprenentatge 

informal. 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 122 - 

 

L’autor, per contestar la pregunta: “per què hauríem d’ensenyar lectura i escriptura 

utilitzant els mitjans?”, se centra en tres problemes. En primer lloc, parla de la bretxa 

en la participació. Moltes ciutats tenen accés lliure a Internet, però se sap que alguns 

joves no tenen ordinador a casa. Encara que tinguen accés en llocs com les 

biblioteques, no adquiriran les mateixes habilitats que els joves amb ordinador a casa. 

Els joves podrien tindre accés a classe i, així, poder adquirir els mateixos beneficis. El 

segon seria el problema de la transparència. En alguns jocs s’ensenya als jugadors a 

pensar de manera activa sobre un fenomen complex com a sistema dinàmic. Però 

també se’ls anima a manipular un sistema, els assumptes centrals del qual no veuen i 

podrien o no ser certs. A més, els xiquets estaven acostumats a un món on la publicitat 

estava apartada del contingut i de l’entreteniment. Ací és on el problema de la 

transparència adquireix un grau major de perillositat. Necessiten un espai segur on 

posar en marxa i desenvolupar les habilitats que necessiten com a ciutadans-

consumidors i aprendre a diferenciar el fet i la falsedat quan comencen a experimentar 

amb noves formes d’expressió creativa i participació en la comunitat. 

L’últim problema que tracta és el repte ètic. Les normes ètiques que estan adquirint en 

general són ben enteses pels adults. Però estan creant noves formes d’expressió no 

molt ben enteses pels adults, per la qual cosa reben poca o gens de supervisió o guia. 

Com que no hi ha un conjunt de guies ètiques, ¿com haurien o no de publicar coses 

sobre ells mateixos en per exemple MySpace? Encara ens és més evident en jocs on 

personalitats i accions són fictícies i se’ls permet explorar més fosques fantasies. 

L’article destaca que un objectiu important de l’ensenyament a través dels mitjans 

hauria de ser animar la gent jove a ser més reflexiva sobre les eleccions ètiques que 

fan i l’impacte que poden tindre en els altres. 

Després de reflexionar sobre aquests problemes, es planteja què s’hauria d’ensenyar 

als alumnes. Abans de comprometre’s amb la nova cultura participativa, els estudiants 

han de ser capaços de llegir i escriure. Han d’expandir allò aprés, no deixar a banda les 

velles habilitats per fer lloc a les noves. Aquestes noves formes de lectura i escriptura 

haurien de ser considerades una habilitat social. Les noves formes de lectura i 

escriptura inclouen la forma tradicional i també totes les coses noves que porten als 

mitjans digitals. Els nous mitjans cal entendre’ls com una expansió, no com una 

substitució.  

Pel que fa a les noves habilitats que importen, s’exposa que les necessiten per a 

treballar en xarxes socials, abocar coneixements en una intel·ligència col·lectiva, 

negociar a través de diferents cultures en assumptes de governabilitat en comunitats 

diferents i confrontar dades conflictives en dibuixar una imatge coherent del món al 

seu voltant. Cal integrar aquests nous coneixements en les escoles i centres educatius. 
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Tot seguit l’article presenta, defineix i descriu una llista provisional d’onze habilitats 

centrals que es necessiten per a participar en aquest paisatge mediàtic de manera 

plena en la vida pública, comunitària, creativa i econòmica. Assenyala que les habilitats 

centrals de lectura i escriptura als mitjans digitals són: 

1. El joc. La capacitat d’experimentar amb allò que tenim al voltant com una forma 

de solucionar problemes. A través del joc, els xiquets practiquen uns altres rols, 

experimenten amb processos culturals, manipulen fonts importants i exploren 

allò que tenen al voltant. Aquesta activitat desenvolupa tres maneres 

d’aprenentatge. La primera és que l’activitat en si mateixa exigeix certes 

habilitats i pràctiques que tenen resultat en les assignatures. La segona se centra 

en que el material proporciona una bastida que motiva i forma unes altres 

formes d’adquirir coneixements i, la tercera manera, on els fa sentir segurs d’allò 

que saben i sentir-se experts. Cal traslladar el sentit de motivació i compromís 

que els xiquets adquireixen amb el joc. Moltes vegades es bloquegen per 

l’abstracció que troben als llibres de text. Els jocs els proporcionen mons pels 

quals moure’s fàcilment. Els educadors utilitzen el joc com una habilitat quan 

animen formes lliures d’experimentació i especulació de final obert. Els jocs 

ofereixen el potencial per a aprendre a través d’una nova forma d’experiència 

directa. 

2. La simulació. La capacitat d’interpretar i construir models dinàmics en els 

processos del món real. Noves formes de simulació expandeixen la capacitat 

cognitiva i permeten treballar amb més quantitat d’informació, experimentar 

amb configuracions més complexes de dades, formar hipòtesis ràpidament i 

comprovar-les en temps real; poden ser una eina per a descobrir les propietats 

d’aquests mons virtuals. Els jocs contemporanis permeten als joves jugar amb 

simulacions sofisticades i, en el procés, desenvolupar un enteniment intuïtiu per 

a poder usar les simulacions. Inclouen gràfics, mapes i taules que han d’aprendre 

per a usar el joc. Les escoles haurien de construir en aquest coneixement per a 

ajudar-los a convertir-se en lectores crítics i dissenyadors efectius de la simulació 

i les seues eines. 

Performance (posada en escena). La capacitat d’adoptar identitats alternatives 

per al propòsit de la improvisació i el descobriment. El joc també anima la gent 

jove a assumir identitats fictícies i, a través d’aquest procés, desenvolupar una 

comprensió més rica de si mateixos i els rols socials. Al mateix temps usen el 

personatge com un espill per a reflectir els propis valors i eleccions. Les identitats 

projectades tenen resultats pedagògics per als participants. En construir 

personatges, els participants dibuixen múltiples fonts de coneixement, barregen 

coses que han llegit o aprés en uns altres contextos educatius, informació 

continguda en el joc, i la pròpia introspecció basada en experiències de les seues 
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vides per a crear aquests personatges que estan molt més propers a ells que 

simples avatars que hagen construït els dissenyadors. Posar en escena aquestes 

fantasies, i també compartir-les, permet als xiquets no sols comprendre millor de 

qui són, sinó com connecten amb altra gent al seu voltant. A més, la posada en 

escena improvisada representa una important habilitat en la vida. Equilibra la 

resolució de problemes i l’expressió creativa. Ens invita a reimaginar-nos al món i 

permet examinar un problema des de múltiples perspectives als participants.  

3. Apropiació. La capacitat de provar i barrejar els continguts mediàtics. 

L’apropiació ací s’entén como un procés pel qual els estudiants aprenen prenent 

part de la cultura i tornant-la de manera conjunta. La majoria dels clàssics que 

s’ensenyen en les escoles són en si mateixos el producte de l’apropiació i la 

transformació o el que ara s’anomena sampling (provar) i remixing (remesclar). 

L’apropiació podria ser entesa com un procés que inclou anàlisi i comentari. 

Construir sobre històries existents atrau un interés més ampli en el treball. En 

l’educació entra l’apropiació quan els estudiants són animats a dissecar, 

transformar, provar i remesclar continguts culturals existents. 

4. Multitasca. La capacitat d’escanejar al seu voltant i posar l’atenció en els detalls i 

en bases ad hoc. Per als adults és preocupant que la gent jove fixe molt l’atenció 

als mitjans digitals. L’atenció és, sens dubte, una capacitat cognitiva important. 

5. En compte de focalitzar en una atenció estreta, els joves sovint responen a un 

voltant ric en mitjans amb la multitasca. La multitasca i l’atenció amb habilitats 

complementàries, utilitzables com a part de la intel·ligència o en la memòria a 

curt termini. Històricament, l’ideal era per a tots els estudiants que se centraren 

en una cosa i així se concebia l’atenció. La multitasca es confon amb la distracció 

però ací entenem que inclou un mètode per a desenvolupar-se en el mar 

d’informació al voltant. Els estudiants necessiten ajuda per a distingir quan estan 

fora de la feina i arreglar-se-les amb múltiples feines al mateix temps. En la 

pràctica pedagògica els professors reconeixen els desitjos dels estudiants per a 

arribar a temes des de múltiples adreces al mateix temps. Els estudiants 

mantenen una “atenció parcial continua” interactuant amb els deures, mentre es 

comprometen amb unes altres activitats. 

Cognició distributiva. La capacitat d’interactuar amb eines que expandeixen les 

capacitats mentals. La cognició distributiva manté que la intel·ligència es 

distribueix entre cervell, cos i món. Significa que les fonts que capaciten 

l’activitat es distribueixen en configuracions entre la gent, el mitjà i les 

situacions, és a dir, que la intel·ligència s’aconsegueix més que es posseeix. Els 

actes cognitius entesos com aprendre a pensar amb altres persones i artefactes. 

Els jugadors podrien adquirir algunes d’aquestes habilitats a través de la 

participació en jocs basats en esquadres (squadron games). Aprendre a jugar 
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implica aprendre a navegar en aquest entorn informatiu, entendre el valor de 

cada representació tecnològica, saber quan consultar cadascuna. La teoria de la 

cognició distributiva informa de la investigació educativa quan proporciona una 

perspectiva per a veure nous contextos d’aprenentatge, eines, currículum i 

pedagogia, estructures participatives, i objectius per a l’escola. 

6. Intel·ligència col·lectiva. La capacitat d’unir el coneixement i comparar notes amb 

altres per a un objectiu comú. Quan s’aprén a explotar el potencial de la 

comunicació en les xarxes, es participa en la intel·ligència col·lectiva. Tot el món 

sap alguna cosa, ningú ho sap tot i el que una persona sap pot ser adquirit pel 

grup com un tot. Com a societat, estem sempre en una fase d’aprenentatge en 

què intentem millorar les habilitats i les institucions que sostenen la producció 

social de coneixement. Aquest coneixement compartit pot assumir funcions més 

sofisticades si es mou online. Els jugadors aprenen a jugar i treballar en aquestes 

cultures del coneixement, comencen a pensar en la resolució de problemes com 

un exercici d’equip. Aquesta focalització en el treball en equip i la col·laboració és 

també com s’estructuren els llocs de treball. La intel·ligència col·lectiva es troba 

cada vegada més en la manera en què responem als problemes reals. Les escoles 

haurien d’ensenyar als alumnes a moure’s als dos mons, tractar de fer les coses 

per si mateixos i també treballar en equip.  

7. Judici. La capacitat d’avaluar la fiabilitat i credibilitat de diverses fonts 

d’informació. Encara que és emocionant veure els jugadors tindre èxit a l’hora de 

solucionar problemes utilitzant intel·ligència col·lectiva, aquest procés també 

implica un gran nombre d'errors. Una eina tecnològica en les comunitats 

d’intel·ligència tecnològica és Viquipèdia. Aquesta eina proporciona a tots els 

membres d’una gran comunitat la capacitat de corregir qualsevol error per 

aconseguir una informació molt més exacta. Una vegada els estudiants entren al 

ciberespai, on qualsevol pot publicar alguna cosa, necessiten habilitats per a 

avaluar la qualitat de les fonts. Abunda la desinformació però també els 

mecanismes d’autocorrecció. El judici ha estat des de sempre molt important en 

l’ensenyament en lectura i escriptura, perquè els estudiants són animats a fer 

preguntes crítiques sobre la informació que estan consumint.  

8. La navegació a través dels mitjans. La habilitat de negociar històries i informació 

al llarg de modalitats múltiples. Es tracta de posar en comú informació des de 

múltiples fonts per a crear una síntesi nova. Les històries transmedia al nivell més 

bàsic són històries contades a través de múltiples mitjans. En aquest moment, les 

històries més significants tendeixen a fluir a través de múltiples plataformes 

mediàtiques. La lectura i l’escriptura modernes requereixen l’habilitat 

d’expressar idees en una àmplia gamma de sistemes diversos de representació i 

significació, paraules escrites o parlades, imatge, quieta i en moviment, musical, 
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models 3D. Els usuaris aprenen a navegar entre tot açò i a fer bones eleccions 

per a les millors formes d’expressar les idees en cada context. Açò afecta, per 

exemple, la redacció perquè els estudiants han d’aprendre a treballar amb un 

ampli rang de possibles maneres d’expressió. Cal ensenyar comunicació 

comprensiva en totes les formes. Aquestes formes noves impliquen la capacitat 

de pensar a través dels mitjans al nivell del simple reconeixement, de la lògica 

narrativa i de la retòrica. Els estudiants aprenen sobre la navegació a través dels 

mitjans quan es prenen un temps  

per a veure com canvien les històries, quan es mouen a través de contextos de 

producció i recepció diferents, quan prenen en consideració les convencions de 

cada mitjà i quan poden aprendre a crear utilitzant una gamma d’eines diverses. 

9. Treballar en la xarxa (networking). La capacitat de buscar, sintetitzar i disseminar 

informació. En un món en què la producció de coneixement és col·lectiva i la 

comunicació ocorre a través de mitjans diferents, la capacitat de treballar en la 

xarxa emergeix com una habilitat social central i una competència cultural. Un 

estudiant resolutiu és aquell que és capaç de navegar exitosament en un 

abundant i canviant món d’informació a través de webs como Google o Amazon. 

Les escoles poden traure profit del networking en unir uns estudiants amb uns 

altres amb qui podrien compartir interessos o quan els animen a publicar treballs 

per a un públic més gran. 

10. Negociació. L’habilitat de treballar a través de comunitats diverses, discernir i 

respectar perspectives múltiples i seguir normes alternatives. Les comunitats 

cibernètiques sovint fan unir-se grups que mai no haurien tingut un contacte 

directe amb el món físic. S’entén com un vehicle per a expressar i reforçar un 

sentit d’afiliació però també pot ser un arma d’exclusió. Els educadors han de 

treballar amb habilitats de negociació per a unir grups de diversa procedència i 

donar-los els recursos per a escoltar detingudament una comunicació més 

profunda. 

 

Alguns xiquets adquireixen algunes d’aquestes habilitats a través de la participació en 

les comunitats informals d’aprenentatge que envolten la cultura popular. L’article 

finalitza explicant que alguns professors incorporen algunes d’aquestes habilitats a la 

instrucció en classe. A més, alguns programes extraescolars també les incorporen a les 

activitats. I conclou amb la qüestió: què es pot fer a través de les escoles, activitats 

extraescolars i a casa per donar als joves un inici i permetre als que són un poc més 

grans l’oportunitat de desenvolupar-se i créixer com a participants efectius i 

comunicadors ètics? Aquest és el repte que afronta l’educació a tots els nivells com un 

despertar a la nova era de la cultura participativa. 
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Segons Haro (2010: 24-35), el concepte Web 2.0 fa referència a les característiques 

socials i de col·laboració que ha adquirit Internet, ja que passa d’estar format per 

pàgines exclusivament de lectura (Web 1.0) a pàgines de lectura i escriptura, la qual 

cosa permet als usuaris interactuar entre si. La Web 2.0 suposa que la informació siga 

canviant en temps real i que siga participativa, a més d’un canvi de mentalitat en la 

forma d’utilitzar Internet. No és casualitat que aquest fenomen coincidisca 

temporalment amb l’inici dels blocs, els wikis i la creació de la Viquipèdia. La Web 2.0 

consisteix que la informació es dirigisca de molts cap a molts, amb interacció entre els 

uns i els altres. Els serveis i eines 2.0 es caracteritzen, fonamentalment, perquè 

admeten la participació col·lectiva: compartir, interactuar i col·laborar, perquè l’ús del 

recurs és gratuït, almenys en part, i perquè permet recuperar la informació. 

En el camp educatiu també han sigut aplicades les característiques de la Web 2.0. En 

l’Educació 2.0 es distingeixen tres facetes: les actituds que caracteritzen la cooperació 

en la Societat del Coneixement; les habilitats que ha de desenvolupar l’alumnat a nivell 

personal, i, en darrer lloc, les competències que han d’adquirir per a poder moure’s en 

la Societat del Coneixement. Quant a les actituds, aquestes es basen en l’altruisme, la 

col·laboració i el respecte. El fet d’estar disposat a compartir el treball amb la resta 

sense esperar res a canvi, també anomenat altruisme, és un aspecte fonamental en 

l’educació, com també ho és el respecte, és a dir, el reconeixement del treball alié, no 

apropiant-se’l, sinó edificant i construint a partir d’ell; o la col·laboració, una forma de 

retroalimentar-se i d’aprofitar allò que altres han fet.  

Pel que fa a les habilitats o capacitats, cal esmentar el fet de gestionar el propi 

coneixement, tindre pensament creatiu i l’aplicació del pensament crític per a resoldre 

problemes. Els alumnes han d’aprendre a controlar l’adquisició del seu propi 

coneixement, han de tindre una certa autonomia en allò que aprenen, també han de 

saber exercitar la creativitat i saber extraure conclusions aplicant la raó i la 

intel·ligència. Finalment, les competències es poden estructurar en quatre apartats. 

Són aquests: 

 

- Investigar, avaluar i seleccionar les fonts d’informació. 

- Conéixer els mitjans per a col·laborar amb altres. 

- Produir objectes digitals, donar-los forma i presentar-los davant la resta. 

- Comunicar-se amb altres per a poder estar informat i crear coneixement 

conjunt.  
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Quadre 3.12 Mapa conceptual sobre les característiques de l’Educació 2.0 (Haro 2010: 31) 

 

 

 

 

Finalment, un altre concepte interessant en aquesta investigació és el de Biblioteca 

2.0. Aquest terme fa referència a la biblioteca en què s’apliquen les tecnologies i 

l’actitud de la Web 2.0 a les col·leccions i als serveis bibliotecaris (Margaix 2008: 9). 

Com explica Alejandro Carrión, director de la Biblioteca de Castella i Lleó, “el modelo 

de Biblioteca 2.0 intenta implicar en el desafío e implementación de servicios 

bibliotecarios fomentando la retroalimentación y la participación. Los que proponen 

este concepto esperan que finalmente el modelo de servicio de Biblioteca 2.0 (B2) 

acabe sustituyendo al modelo tradicional unidireccional que ha caracterizado a las 

bibliotecas durante siglos”.Actualment, alguns professionals han compartit les 

experiències en biblioteques públiques, universitàries i escolars, com és el cas de la 

Biblioteca de la Universitat de Sevilla (BUS), on des de l’any 2006 s’han dut a terme una 

sèrie de projectes per a implantar els principis de la Web 2.0 en alguns serveis, 

fonamentalment els relacionats amb el suport a la docència i la investigació però amb 

la intenció d’aplicar-los també a la resta dels serveis bibliotecaris96.   

 

 

 

                                                        
96

 <http://wiki.sedic.es/index.php/Biblioteca_Universidad_de_Sevilla>.  

http://www.directorioexit.info/consulta.php?campo=ID&directorio=exit&texto=145
http://www.bcl.jcyl.es/
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Quadre 3.13 La roda de la Biblioteca 2.0 (Margaix 2008: 9) 
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 SEGONA PART. MARC METODOLÒGIC 

En aquesta part delimitem el marc metodològic utilitzat per al desenvolupament de la 

investigació d’aquesta tesi. La metodologia està basada en els mètodes, plantejaments 

i tècniques que s’han aplicat en la investigació de la lectura. En primer lloc, presentem 

un estat de la qüestió sobre les principals metodologies aplicades a la investigació en 

lectura i, en segon lloc, descrivim el marc metodològic que aplicarem en aquesta 

investigació. 

Les obres que formen el corpus apareixen incloses en la descripció dels mètodes, 

plantejaments i tècniques utilitzades. Aquests estudis referencials es troben distribuïts 

de més generals a més concrets. El punt de partida és la investigació social qualitativa, 

que es concentra en quatre plantejaments d’investigació: la investigació-acció aplicada 

al marc educatiu, l’estudi de casos, el grup de discussió i l’etnografia, concretament 

l’etnografia virtual.  

Tot seguit, apareixen els mètodes estructurats en les tres fases de què consta la 

investigació qualitativa: el mètode de recollida de dades, l’anàlisi i l’avaluació. El 

mètode de recollida de dades es divideix en mètodes observacionals, on apareixen les 

tècniques de l’observació participant, els enregistraments i el diari, i en mètodes no 

observacionals, on apareixen les tècniques de l’entrevista, la història de vida i el 

qüestionari. El mètode d’anàlisi i d’interpretació analitza totes aquestes tècniques, els 

documents, les entrevistes, les observacions i els qüestionaris. Als mètodes d’avaluació 

es fa servir la triangulació, acompanyada de la reflexió i de l’informe de la investigació. 

Finalment, per acabar l’apartat de l’estat de la qüestió sobre les principals 

metodologies aplicades a la investigació en lectura, es descriu el paper de 

l’investigador i del mediador. 

La metodologia de la investigació està plantejada en objectius, metodologia i grup de 

treball. A partir d’un objectiu principal, que es correspon a la pregunta de la 

investigació, se’n deriven tres d’específics. Aquests tres objectius comparteixen lloc 

amb les metodologies que s’inclouen en les tres fases en què es divideix la investigació. 

La utilització dels mètodes i les tècniques seleccionats per a la investigació apareix 

descrita a partir dels autors tractats així com l’adaptació que se n’ha dut a terme. 

Després, s’inclou el grup de treball que consta de participants interns i externs. En 

darrer lloc, concloem el capítol amb el paper que desenvoluparà l’investigador i els 

mediadors en aquest treball de camp. 

  



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 132 - 

 

  



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 133 - 

 

4. Mètodes d’anàlisi aplicats a la lectura  

El pluralismo metodológico diversifica los modos de aproximación, 

descubrimiento y justificación en atención a la faceta o dimensión de la 

realidad social que se estudia. (Beltran 1985: 20, citat per Berganza i Ruiz 

2005: 27)  

 

Els mètodes d’anàlisi aplicats a la lectura formen part de l’anomenada investigació 

social, en què es troben els mètodes qualitatius i quantitatius. Tots dos enfocaments 

no són oposats ni incompatibles i els dos aporten dades de la complexitat de la realitat 

dels grups humans i dels contextos socials. Les tècniques qualitatives donen molta 

importància a la precisió i l’exactitud, i s’auxilien de l’estadística i els càlculs 

probabilístics com a instruments posats al servei de la investigació. D’altra banda, les 

quantitatives mostren els aspectes més íntims dels fenòmens que s’estudien. Olaz 

(2008: 14) també debat entre l’enfocament quantitatiu i qualitatiu i exposa que “los 

procesos sociales considerados, al ser complejos, asimétricos, extensos y 

multivariantes, requieren de la investigación un enfoque globalizador fundamentado 

en la complementariedad”. Aquesta complementarietat necessita, com bé ell indica, 

“el enfoque cuantitativo-estadístico, caracterizado por la producción de datos y, por 

otro, del enfoque cualitativo, que pretende la definición más o menos precisa de 

ciertas caracterizaciones”.  

La investigació duta a terme utilitza els dos mètodes. Majoritàriament, opta pels 

mètodes qualitatius però, no obstant això, hi ha presència dels quantitatius. Blaxter, 

Hughes i Tight (2008: 100) suggereixen onze maneres de combinar productivament els 

plantejaments qualitatius i quantitatius amb la intenció d’oferir una imatge general en 

la investigació, ajudar-se en el desenvolupament de la seua tasca, mostrar una 

estructura més eficient o un procés més sòlid i facilitar la interpretació. En aquest cas, 

la investigació quantitativa permet la triangulació lògica i ajuda a conéixer millor els 

subjectes per a posar en marxa el treball qualitatiu.  

4.1 Investigació qualitativa 

La investigación cualitativa se orienta hacia el estudio de problemas 

relacionados con la experiencia humana individual y colectiva; fenómenos 

sobre los que se conoce poco y se aspira comprender en su contexto 

natural. (Rojas 2010: 58) 
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La investigació qualitativa naix del camp de l’antropologia i de la història i s’introdueix 

en la resta de ciències socials. Els interessos se centren en la vida de les persones, les 

perspectives subjectives, les històries, els comportaments, les experiències, les 

interaccions, les accions i els sentits. L’investigador els interpreta ubicant-los en el 

context. Aquest tipus d’investigació s’utilitza principalment per a estudiar 

organitzacions, institucions, moviments socials i transformacions estructurals. En els 

últims anys la seua aplicació s’ha estés cada vegada més a diversos camps i disciplines 

científiques tradicionals i emergents, fins i tot, ha estat la més utilitzada als estudis 

sobre lectura. 

L’objectiu principal de les metodologies qualitatives és la captació i comprensió de 

significats. Com explica Mucchielli (2001: 67), les tècniques qualitatives es defineixen 

com un conjunt d’operacions i manipulacions intel·lectuals que un investigador fa 

experimentar a un objecte o fenomen humà per tal que emergisquen els significats 

que té per a ell i per als altres. Són tècniques de recerca molt obertes i flexibles que es 

dirigeixen a l’obtenció d’informació sobre els fenòmens humans al seu context natural, 

de manera que l’investigador participa en els esdeveniments i processos que observa, 

esdevenint ell mateix el principal instrument d’observació. Hi té un paper fonamental 

l’empatia, la immersió de l’investigador en el món simbòlic, de les raons i els motius 

dels actors que s’estan estudiant. L’investigador pren, així, un paper molt més rellevant 

i actiu, perquè s’ha d’implicar i participar en les situacions que són objecte del seu 

estudi, interaccionant comunicativament amb els informadors.  

Patton (2002: 272), citat per Vasilachis de Gialdiano (2006: 24), assenyala que “la 

investigación cualitativa no constituye un enfoque monolítico sino un mosaico de 

perspectivas de investigación”. Aquest tipus d’indagació incorpora noves i renovades 

formes de conéixer. La investigació qualitativa es caracteritza perquè les persones que 

investiguen o sobre qui investiguen s’interessen per les formes en què es comprén el 

món, el context i els processos, per la perspectiva dels participants, l’experiència, els 

coneixements i els relats. L’investigador ha d’estar obert al diàleg i ha de saber escoltar 

sobretot, ha de recordar i recuperar fets aparentment no vinculats i relacionar-los amb 

idees abstractes. El mètode qualitatiu és interpretatiu, inductiu, multimetòdic i 

reflexiu. Se centra en la pràctica real i es basa en un procés interactiu entre 

l’investigador i els participants. També és un mètode contextual i subjectiu. La meta és 

buscar allò nou i desenvolupar teories fonamentalment empíriques. Les principals 

estratègies són la pregunta de la investigació amb propòsits, la selecció dels subjectes, 

els processos i les situacions a estudiar, la recol·lecció i l’anàlisi de les dades i l’informe 

final. 

Olaz (2008: 18) apunta tres característiques. En primer lloc, les tècniques qualitatives 

no pretenen realitzar generalitzacions sinó que ressalten els elements que són 
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divergents. I encara sent conscients d’aquesta limitació, procedeixen durant l’anàlisi a 

trobar l’estructura subjacent als discursos i el sentit donat als mateixos. En segon lloc, 

el marc d’investigació és obert i d’una major aparent fragilitat, no imposant-se les 

qüestions i aspectes que es tractaran en el subjecte investigat, com ocorre amb el 

qüestionari (tècnica quantitativa) que es troba teledirigit per l’investigador. Finalment, 

el subjecte investigat marca, a través del desenvolupament discursiu, l’apreciació de la 

realitat davant de l’investigador i, per consegüent, noves vies d’accés a la comprensió 

del fenomen. 

4.2 Plantejaments d’investigació  

Els plantejaments d’investigació que s’inclouen als mètodes d’anàlisi d’aquest estudi 

són quatre: la investigació-acció, l’estudi de casos, el grup de discussió i l’etnografia. En 

aquests paradigmes d’investigació qualitativa, com assenyalen Buendía, Colás i 

Hernández (1998: 252-268), la investigació-acció s’inclou en els mètodes qualitatius 

d’investigació per al canvi social, on la investigació s’utilitza com a eina per a 

comprendre l’entorn i desenvolupar pensaments i conductes crítiques. D’altra banda, 

l’estudi de casos, el grup de discussió i l’etnografia formen part dels mètodes 

qualitatius d’investigació des d’una orientació interpretativa, la qual cosa comporta 

l’anàlisi qualitativa i en profunditat de les dades per a la comprensió de la realitat per 

fonamentar l’actuació. 

4.2.1 Investigació-acció 

Este enfoque de la investigación requiere un continuo flujo de ida y vuelta 

que lleva al equipo, formado por investigadores y mediadores, de la 

reflexión a la acción y de la acción a la reflexión. Es decir, la investigación 

está anclada en el hacer, en la iniciativa que desarrolla la comunidad, 

analizando los pasos y las etapas que vive cada experiencia, para volver a 

ella y actuar. (Martín-Barbero i Lluch 2011: 73) 

 

La investigació-acció és un enfocament cada vegada més popular en ciències socials i 

en ciències de l’educació, implica treball de camp i s’associa a la investigació 

qualitativa. La investigació-acció és una forma d’estudiar i explorar una situació social 

amb la finalitat de millorar-la, en què s’impliquen en qualitat d’indagadors els implicats 

en la realitat investigada. S’uneix la teoria i la pràctica, el coneixement i l’acció. El 

procés d’investigació-acció constitueix un procés continu, una espiral, on es van 
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donant els moments de problematització, diagnòstic, disseny d’una proposta de canvi, 

aplicació de la proposta i avaluació, per a després reiniciar un nou circuit partint d’una 

nova problematització. Segons Blaxter, Hughes i Tight (2008: 83), hi ha set criteris per a 

distingir la investigació-acció d’altres metodologies. La investigació-acció és educativa, 

tracta els individus com a membres de grups socials se centra en el problema, és 

específica del context i s’orienta al futur, implica una intervenció de canvi, té per 

objectiu la millora i la participació, consisteix en un procés cíclic en què la investigació, 

l’acció i l’avaluació estan vinculades entre si i, finalment, es basa en una relació 

d’investigació en què les persones implicades són participants en el procés de canvi.  

Pel que fa a la investigació-acció educativa, Mckernan (1999: 22) afirma que el 

currículum es pot millorar mitjançant la investigació-acció i són els professors els que 

estan millor capacitats per a fer-ho. Aquest enfocament en l’àmbit educatiu s’utilitza 

per a descriure una sèrie d’activitats que realitza el professorat a l’aula. Aquestes 

activitats tenen en comú la identificació d’estratègies d’acció que són implementades i, 

posteriorment, sotmeses a observació, reflexió i canvi. És considerada un instrument 

generador de canvi social i coneixement educatiu sobre la realitat. Latorre (2003: 

cap.1) considera que en aquest plantejament d’investigació, el professor ha 

d’aconseguir estudiar, comprendre i transformar la pràctica educativa de la millor 

manera possible, millorant-la i innovant-la. El professor ha de ser capaç de reflexionar 

sobre la pràctica i adaptar-se a les situacions noves de l’aula i del context social. La 

investigació propiciarà al professor autonomia i autodesenvolupament professional.  

Quant a les característiques d’aquest plantejament d’investigació, Latorre (2003: 

cap.2) destaca la forma d’espiral que adquireix, el caràcter col·laboratiu, la relació 

d’igualtat dels participants, el paper de coinvestigador del professor, la teorització 

sobre la pràctica, la recopilació i anàlisi dels propis judicis, el rigor i la sistematització i 

la implicació de xicotets canvis que precedeixen a canvis més amplis i de més 

envergadura. La meta és la millora personal per a la transformació social. A més, 

descriu les quatre fases en forma d’espiral del seu procés. En la primera fase 

s’identifica i diagnostica el problema i es planteja una hipòtesi, és la fase del pla 

d’acció. La segona fase és la d’acció. És una acció observada que registra informació 

que més tard aportarà efectes previstos i imprevistos per suportar les reflexions. 

L’acció es projecta com un canvi acurat, controlat i reflexiu. Està obert al canvi i és 

flexible. Es descriu a partir de diferents tipus de registres empírics. En la tercera fase 

s’observa l’acció i es reflexiona sobre el que s’ha descobert i l’aplicació a la mateixa 

acció professional. La reflexió o anàlisi de les dades és la fase on es tanca el cicle i es 

dóna pas a l’elaboració de l’informe. També al replantejament del problema per iniciar 

un nou cicle. La quarta fase és el moment d’interpretar les dades a partir de la 

recopilació, reducció, representació i validació. En últim lloc, es troba la redacció de 
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l’informe d’investigació, el qual té la finalitat de donar a conéixer els resultats a altres 

persones perquè puguen dur-los a terme en la seua pràctica professional. Lluch (2012: 

148) subratlla que aquest enfocament de la investigació requereix un continu flux 

d'anada i tornada que duu l'equip format per investigadors i mediadors de la reflexió a 

l'acció i de l'acció a la reflexió.  

4.2.2 Estudi de casos 

L’estudi de casos és un enfocament centrat en casos especials: són estudis de 

particularitats significatives. No van dirigits a l’estudi de grans mostres de població, 

sinó a la descoberta i comprensió del significat d’un cas particular. Robert K. Yin 

(1984), citat per Berganza i Ruiz (2005: 288), defineix l’estudi de casos com 

l’esbrinament empíric que serveix per a investigar un fenomen en un context quan les 

fronteres entre el fenomen i el context no són perceptibles i en què s’utilitzen 

múltiples fonts experimentals d’evidència. Cohen (2000: 185), adaptat per Lluch (2012: 

148) per a la investigació amb lectures, apunta que l'estudi de casos en la investigació 

sobre lectura sondeja en profunditat i analitza exhaustivament els fenòmens múltiples 

que constitueixen el cicle de vida d’una pràctica concreta, amb la idea d'establir 

generalitzacions sobre una població més àmplia a la qual pertany. Blaxter, Hughes, 

Tight (2008: 87) assenyalen que els estudis de casos es generen a partir d’experiències 

reals i poden contribuir a canviar la pràctica. Un estudi de casos pot estar constituït per 

un fet, un grup, una relació, una institució, una organització, un procés social o una 

situació o escenari específic i pot estar construït a partir d’un determinat, i sempre 

subjectiu i parcial, retall empíric i conceptual de la realitat social, que conforma un 

tema i/o problema d’investigació. Els estudis de casos focalitzen en un nombre limitat 

de fets i situacions per a poder tractar-los amb la profunditat requerida per a la 

comprensió holística i contextual. Es defineix com un sistema delimitat de temps i 

espai d’actors, relacions i institucions on es busca donar compte de la seua 

particularitat en el marc de la complexitat.  

Vasilachis (2006: 222-228) diferencia entre estudis de cas únic i estudis de casos 

múltiples. Els estudis de cas únic solen utilitzar-se per a afrontar una situació particular 

poc coneguda que resulta rellevant per a provar una determinada teoria a través d’un 

cas que resulta crític. D’altra banda, els dissenys d’investigació de casos múltiples 

permeten, a partir de diferents instàncies de comparació, estendre els resultats 

empírics cap a fenòmens de similars condicions i nivells més generals de teoria, així 

com per a elaborar explicacions causals referides a la comprensió de processos 

específics i en contextos definits. És fonamental en l’estudi de casos la selecció de 

casos i l’ús de la triangulació per a validar-los. Mckernan (1999: 96-105) considera 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Cohen
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l’estudi de casos una tècnica molt cèlebre basada en l’arreplega formal de dades 

presentada com una opinió interpretativa d’un cas únic. Les dades de casos inclouen: 

transcripcions, diaris, notes de camp, documents i enregistraments. Són la base de 

dades total. El registre de casos és la selecció organitzada i ordenada de les dades de 

casos. S’utilitzen diversos mètodes d’investigació: observació, entrevistes, qüestionaris 

i les dades són representatives.  

Les etapes en el mètode de l’estudi de casos s’estructuren en onze: definir el cas, 

caracteritzar-lo, llegir casos semblants, negociar l’admissió en l’entorn de la 

investigació, desenvolupar un pla d’investigació, plantejar una hipòtesi, revisar les 

publicacions relacionades amb el cas, enumerar els mètodes d’investigació, arreplegar 

les dades i l’enregistrament, analitzar formalment les dades i escriure un informe de 

cas provisional. Quant a la praxi de l’estudi de casos, Berganza i Ruiz (2005: 289) 

apunten que l’investigador entra a formar part del col·lectiu humà analitzat i tracta, en 

tot moment, de no pertorbar el desenvolupament normal dels esdeveniments ni 

revelar els fins de l’estudi. Aquesta predisposició aconsegueix que es mantinguen 

inalterades les conductes dels subjectes en l’entorn i les percepcions captades 

regularment. A més, és important arreplegar les dades simultàniament amb la intenció 

d’agilitzar el procés d’anàlisi i garantir que l’estudi es desenvolupe en idèntiques 

coordenades temporals. 

4.2.3 Grup de discussió 

Un grupo de discusión es un dispositivo analizador cuyo proceso de 

producción es la puesta de colisión de los diferentes discursos y cuyo 

producto es la puesta en manifiesto de los efectos de la colisión en los 

discursos personales y grupales. (Ibáñez 1994: 76, citat per Berganza i Ruiz 

2005: 272) 

 

El grup de discussió és una tècnica qualitativa i una pràctica d’investigació. Reuneix 

persones prèviament desconegudes entre si, que parlen d’un tema sota la direcció 

d’una altra persona, en un clima permissiu, amb un ús lingüístic comú. Com assenyala 

Callejo (2001), els participants han de ser d’una banda homogenis, han de tindre 

camps simbòlics afins, la qual cosa possibilita l’agrupació i el diàleg, i d’altra, 

heterogenis, ja que calen diferències per contrastar i per alimentar el creixement del 

grup format per l’homogeneïtat. L’homogeneïtat és un instrument per a la 

investigació, fomenta el bloc-grup davant l’element extern: l’observador. Una 

excessiva heterogeneïtat bloquejaria la reagrupació.  
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En un principi, el grup de discussió no és un grup, els individus parlen per construir-lo: 

és un procés de reagrupació. Quan s’aconsegueix la reagrupació, quan ja s’és grup, 

quan ja es té consciència de grup, es construeix un únic discurs. És una via per a 

conéixer, no per a saber. Les accions del grup de discussió són discutir, conversar, 

dialogar i interrogar. El grup de discussió disposa d’un moderador. El moderador 

presenta l’objecte de la investigació i de la reunió. Es caracteritza perquè exigeix 

disciplina d’observació i autocontrol, busca opinions i manifestacions dels participants, 

reparteix reprovacions i administra silencis, ha de despersonalitzar conflictes, 

administra guerres i paus, no parla de seguida, sinó quan acaben de parlar els 

participants, evita jerarquies de líders i seguidors perquè no aprova ni desaprova 

ningú, està en la situació del grup però no és del grup, ha d’estimular la participació de 

tots els participants però no és un participant, no participa, ni opina. També hi ha 

l’assistent, un responsable de la investigació. Es presenta com a company que ajudarà 

durant la reunió. Les funcions de l’assistent són prendre notes, controlar l’aparell 

enregistrador, intervindre al final després que el moderador el convide i, finalment, 

comentar la reunió amb el moderador. El grup es consolida davant l’observador-

moderador. Les formes habituals de la dinàmica solen ser l’obertura de la reunió, on es 

presenta el moderador i l’assistent, es plantegen els objectius del grup i es fa una 

pregunta inicial relacionada amb fets, per estimular-los a parlar; el consens fàcil i 

aparent, com a via per al consens veritable, el diàleg emmascarat, els dissensos, ja que 

el moderador veu més coses de les que es diuen i el consens en el dissens on es conten 

anècdotes.  

Pel que fa a la situació que es conforma amb el grup de discussió, cal una reunió de 

grup en un lloc i un temps concret cara a cara. Ha de ser un lloc particular, no quotidià 

dels participants però que tampoc no els impose. Ha de ser neutral tot. El temps de la 

reunió és el temps que els participants tarden a agrupar-se. El grup de discussió és una 

màquina per a crear consensos, és el grau d’acceptació per part del grup del que es 

diu. Com a eines, és imprescindible l’ús de l’enregistrador i demanar als participants un 

to alt, ja que per a l’anàlisi és fonamental la transcripció. Es considera el grup de 

discussió com la derivació del focus group, perquè supera les resistències dels 

interrogats, és a dir, la forma de l’interrogatori. El grup de discussió, passa d’un paper 

dominant de la relació entrevistador-participants a la relació dels participants entre si, 

és a dir, a una major explotació de les interrelacions dels observats.  

D’altra banda, Latorre (2003: cap.3) explica que el grup de discussió o focus group 

pertany a la família de l’entrevista en grup i serveix per omplir buits de l’entrevista 

individual, ja que permet comentar i comparar les experiències dels entrevistats, 

l’experiència grupal. És una conversació planejada prèviament i dissenyada per 

obtindre informació d’un determinat tema. Es fa en un ambient relaxat i amb un 

moderador expert (neutralitat, pauses, que reformule, que controle, que demane que 
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es definisquen mots que poden ser clau o que amplien per aclarir el significat i que 

faça que tots participen). L’èxit del grup depén de la qualitat de les preguntes. 

Finalment, Berganza i Ruiz (2005: 267) consideren el grup de discussió una part de tota 

una sèrie d’estratègies de recollida i d’anàlisi d’informació. El grup de discussió facilita 

les evidències que obren pas a la possibilitat de triangulació com a generador de noves 

hipòtesis o com a element de contrast dels resultats obtinguts.  

4.2.4 Etnografia (virtual)  

El método etnográfico es un modo de investigar naturalista, basado en la 

observación, descriptivo, contextual, abierto y profundo. El objetivo de la 

etnografía es combinar el punto de vista del observador interno con el 

externo para describir el marco social. (Buendía 1998: 258) 

 

L’etnografia és una metodologia qualitativa que estudia la riquesa i la complexitat de la 

vida social. Analitza les cultures en l’estat natural, les descriu. El seu compromís és 

desenvolupar una comprensió profunda a través de la participació i l’observació. 

L’etnògraf es basa en l’experiència i en la interacció, interactua amb els subjectes, 

participa a més d’observar i viu l’experiència. Com indica Vasilachis de Gialdiano (2006: 

113), l’etnografia es caracteritza per la presència prolongada al lloc i el 

desenvolupament de l’observació participant, amb tot el que implica no sols la 

capacitat de “veure”, sinó també la d’“interactuar”. El treball de camp implica la 

possibilitat d’observar, interactuar i interpretar els actors en el context durant un 

determinat temps, així com la participació en les múltiples activitats que els actors 

esmentats realitzen. Els tres elements que es troben al treball etnogràfic són la 

descripció de la cultura, la comprensió dels significats de les accions i el punt de vista 

dels que ho viuen. Hammersley i Atkinson (1994: 15) assenyalen que l’etnografia és la 

forma més bàsica d’investigació social. L’etnògraf participa de la vida quotidiana de les 

persones durant un temps arreplegant tot tipus de dades accessibles per a poder 

traure a la llum informació sobre els temes elegits per a l’estudi. 

D’altra banda, l’anomenada etnografia escolar pretén descriure, explicar i interpretar 

la cultura de l’escola i per extensió la cultura que l’envolta, i s’ha focalitzat sobre 

processos de canvi i innovació a les aules i centres escolars, la qual cosa ha suposat un 

canvi en la formulació tradicional dels problemes educatius (Buendía 1998: 259-260).  

En les investigacions actuals, com indiquen Martín-Barbero i Lluch (2011: 74), és 

necessari ampliar l’etnografia a nous espais, com ara el ciberespai, aquestes tècniques 

i conceptes d’anàlisi se’ls anomena etnografia virtual. En l’obra Etnografia virtual (Hine 
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2004) s’exploren les formes a través de les quals la perspectiva etnogràfica pot 

adaptar-se per a la comprensió sobre com es constitueix Internet a través del seu ús, ja 

que l’investigador té com a objectiu experimentar les interaccions a Internet en els 

seus propis termes, com un usuari més. Entre els principis de l’etnografia virtual, es 

destaca la consideració d’Internet com un espai d’interacció a la investigació 

etnogràfica. L’etnògraf del ciberespai combina la comunicació online (connectat, en 

línia) i la comunicació offline (no connectat, fora de línia) amb els informants, sense 

pressuposar que la presencial és millor. La interacció requereix la co-presència de les 

parts implicades i l’intercanvi de perspectives, i encara que l’investigador no puga 

conéixer totes les pràctiques de l’usuari, sí que pot viure l’experiència i comprendre 

què implica ser un usuari, sense deixar de fixar-se ens els aspectes que els seus 

informants passen inadvertits, ja que l’etnògraf és l’única autoritat que pot interpretar. 

A més, l’objecte etnogràfic és multidimensional, és a dir, es basa en un camp de 

relacions, ja que encara que l’etnògraf continua partint d’un lloc concret, pot seguir les 

connexions que adquireixen sentit a partir d’aquest context inicial. Es transcendeixen 

les barreres de l’espai i el temps, ja que hi ha interaccions socials al marge de 

determinats contextos espaciotemporals. L’autora diferencia dues perspectives, 

Internet com a cultura en si mateixa o com a artefacte cultural construït sobre la 

comprensió i les expectatives dels internautes. 

Com a instància de conformació cultural, Hine assenyala una possibilitat utilitzada pels 

investigadors Baym (1995) i Correll (1995). És el model general d’etnografia, on es 

combinen una sèrie d’interaccions de diversa naturalesa: correus electrònics, 

entrevistes electròniques i plantejament de preguntes generals a grups amplis, amb els 

participants. L’esperit etnogràfic es distingirà per col·locar l’objectiu de l’investigador 

en les pràctiques, amb sentit i percepció de comunitat per als participants. L’aplicació 

de diferents maneres d’observar i comunicar-se amb els participants ofereix una 

triangulació. S’utilitza una comunicació interactiva i multicanal. Hi ha una interactuació 

amb els participants, no l’anàlisi passiva dels discursos. L’etnògraf es fa visible i actiu 

en el context del treball de camp. Com a artefacte cultural, Internet és un producte de 

consum per a tots, un fet plenament social, Internet funciona perquè la gent sap 

donar-hi ús. Pel que fa als conceptes d’autenticitat i identitat, Hine considera que 

Internet és un lloc on tenen espai, la identitat es tracta com una representació situada, 

no cal fer judicis sobre el que les persones són en la seua vida offline. I l’investigador 

ha de mostrar-se com un membre culturalment competent capaç d’interpretar els 

discursos i els textos com si fóra qualsevol altre membre d’aquesta cultura. 
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4.3 Mètodes de recollida de dades 

Un dels aspectes fonamentals de l’anàlisi de la metodologia qualitativa és el procés de 

recollida de dades. Les dades són la informació existent que permet a l’investigador 

jutjar la validesa i la fiabilitat dels resultats. Pel que fa a les tècniques quantitatives de 

recollida de dades, Berganza i Ruiz (2005: 32-33) expliquen que tenen com a base la 

metodologia interpretativa. Pretenen recollir el significat de l’acció dels subjectes i se 

centren en els sentiments i les raons que té una persona per a realitzar una acció 

concreta sobre la quantitat de vegades que es duu a terme l’esmentada acció. La 

interpretació subjectiva és un component essencial on es busca la contrastació i la 

mesura empírica dels fenòmens. Entre les tècniques d’aquest tipus, les més utilitzades 

són l’observació, les entrevistes, les històries de vida i les anàlisis del discurs. 

4.3.1 Mètodes observacionals 

En la investigación cualitativa necesitamos estar entrenados para observar 

y es diferente de simplemente ver (lo cual hacemos cotidianamente). Es 

una cuestión de grado. Y la “observación investigativa” no se limita al 

sentido de la vista, implica todos los sentidos. (Hernández 2006: 587) 

 

L’observació científica ha de ser sistemàtica. Cal que es faça de forma que permeta 

una adequada recol·lecció de dades i que puguen també ser observades per un 

altre investigador, és a dir, que siguen de confiança. Segons Hernández, 

Fernández i Baptista (2006: 587), l’observació qualitativa no és una simple 

contemplació; implica endinsar-se en profunditat en situacions socials i mantindre un 

paper actiu, així com de reflexió constant. Cal estar atent als detalls, successos, 

esdeveniments i interaccions. 

Observació (participant)  

El mètode de l’observació consisteix que l’investigador observe, anote i analitze els 

fets d’interés, a través de l’enregistrament, a través d’un marc de treball o amb la 

participació com a observador desinteressat. Blaxter, Hughes i Tight (2008: 192) 

assenyalen que l’observació és una eina extremadament útil per als investigadors, ja 

que els permet comprendre molt més del que succeeix en situacions complexes del 

món real d’allò que descobririen si es limitaren a preguntar a les persones i si llegiren 

sobre el que se’n diu als qüestionaris i entrevistes.  
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L’observació és un requisit per a McKernan (1999: 80-84), perquè és natural i 

possibilita la recopilació de mostres no verbals. És la tècnica més fidel al propòsit 

metodològic d’investigació-acció i la més usada a les aules. És una metodologia per als 

estudis de treball de camp i no una estratègia individual. L’observació permet realitzar 

descripcions detalladíssimes i àmplies per a les quals s’utilitzen notes de camp, diaris, 

registres, perfils i escales. Berganza i Ruiz (2005: 284) defineixen l’observació com el 

pla de recollida de dades de forma objectiva en què l’investigador forma part de la 

mateixa situació observada. L’observació directa participant constitueix la principal 

eina interpretativa en l’etnografia.  

Pel que fa a l’observació participant, l’investigador observa i registra les dades en el 

context natural dels esdeveniments socials, entre les persones que participen en la 

interacció i seguint el curs natural de la vida. La investigació es fa des de dins, obtenint 

informació de primera mà, sense intermediaris i procurant no pertorbar. Latorre 

(2003: cap.3) apunta que l’observació participant possibilita a l’investigador acostar-se 

intensament a persones o comunitats estudiades i permet conéixer la realitat social, la 

qual cosa és impossible amb altres tècniques. 

Com expliquen Penalva i Mateo (2006: 69-75), la modalitat d’observació participant o 

interna és la que més intenta acostar-se als escenaris naturals en què es duu a terme 

l’acció, la qual cosa implica una presència en directe de l’observador sobre el fenomen 

estudiat, per a poder reconstruir el significat de l’acció social des del punt de vista dels 

subjectes. L’observador participa de les vivències dels subjectes observats, interactua 

amb ells i pot contrastar el que diuen amb el que fan. Segons el grau d’implicació 

diferencien quatre tipus97: 

– La participació passiva: és com l’observació externa però que pot ser detectada. El 

fet d’haver de dissimular el rol d’investigador, dificulta la selecció de l’observació. 

– La participació encoberta: l’observador és un membre més de la comunitat sense 

desvetlar la seua condició d’investigador. Aquesta participació no altera allò que 

s’observa i té accés a la confidencialitat, però també té l’inconvenient del 

problema ètic.  

– La participació moderada: l’observador no s’implica en les activitats del grup, sols 

pot demanar aclariments. Si s’allarga, acaba sent participació activa. 

– La participació activa: l’investigador observa, s’implica en les activitats i, fins i tot, 

proposa alternatives com a membre del grup. 

 

                                                        
97 Com indiquen Penalva i Mateo (2006: 72), la classificació és el resultat de les fusions de les tipologies 

d’Alvira (1985) i les presentades en Valles (1997: 115) de Spradley, Schatzman i Strauss, i de Junker. 
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D’altra banda, i per a tancar, és interessant comentar en aquest apartat el concepte de 

reactivitat. Aquest fenomen es dóna quan els subjectes no es comporten de la mateixa 

manera pel fet de tindre un “estrany” observant-los, la qual cosa pot provocar 

diferents conductes. Les alternatives davant aquest problema es decanten, segons 

Penalva i Mateo (2006: 71), cap a la coneixença de l’investigador del grau d’alteració 

que ha produït la seua presència, o l’allargament de l’estada de l’observador fins a la 

integració, mantenint sempre el distanciament, requisit bàsic en tota investigació.  

Enregistraments  

Com assenyala McKernan (1999: 126-128), l’enregistrament és una tècnica que pot 

capturar i enregistrar amb precisió i proporciona una gran riquesa de dades. L’ús de 

l’enregistrador per a dur a terme les entrevistes significa que l’investigador sols s’ha de 

concentrar en el procés de l’entrevista. Blaxter, Hughes i Tight (2008: 194) descriuen 

els avantatges i els inconvenients dels enregistraments. Com avantatges, destaquen 

que l’atenció es concentra en l’entrevistat, s’ofereix contacte visual i la comunicació no 

verbal és adequada, amb la qual cosa s’aconsegueix un registre fefaent de tota 

l’entrevista. D’altra banda, com inconvenients, esmenten que l’enregistrament pot fer 

que els entrevistats es mostren nerviosos i revelen menys informació confidencial i el 

fet que la transcripció dels enregistraments siga un procés lent i duga molt de temps.  

Diari 

El diari de l’investigador és un instrument bàsic en la investigació, ja que proporciona 

informació de primera mà. Per a Hammersley i Atkinson (1994: 183) “la relación entre 

lo personal, lo emocional y lo intelectual se trasforma mediante el análisis reflexivo 

que encuentra en el diario de campo el espacio propicio a la manifestación”. Aquesta 

eina arreplega observacions, reflexions, interpretacions, hipòtesis i explicacions del 

que ha ocorregut. Ha d’escriure’s regularment i la disciplina és un requisit 

indispensable. El diari cal dissenyar-lo i revisar-lo contínuament, com indica Latorre 

(2003: cap.3). És una eina de documents personals que enregistra esdeveniments, 

pensaments i sentiments. Pot presentar-se com un diari íntim, un registre cronològic o 

una memòria. El pot dur l’investigador com a història de casos i descriure els elements 

positius i els elements frustrants.  

Blaxter, Hughes i Tight (2008: 63) consideren una bona idea el seu ús, 

independentment del tipus de projecte d’investigació que s’estiga realitzant i de la 

metodologia que s’utilitze. Al diari s’anota el progrés, sentiments, pensaments, 

inseguretats i intuïcions dia a dia, segons avança la investigació. És una font 
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inestimable per a perfilar el context de la investigació, recordar els incidents crítics i els 

aspectes concrets de la recollida de dades o del treball de camp, a més d’una via 

d’escapament a través de la qual expressar preocupacions i pors. Vasilachis de 

Gialdiano (2006: 136) considera el diari de camp un registre clau per a la investigació, 

ja que constitueix l’àmbit fonamental per a constituir l’experiència de la investigació i 

per a exposar les intuïcions, així com un espai propici per a l’explicitació dels canvis i 

les transformacions sentides que acompanyen el treball des del moment que va 

començar.  

4.3.2 Mètodes no observacionals 

A més dels mètodes observacionals, la investigació disposa d’altres instruments per a 

dur a terme el treball de camp com ara l’entrevista, la història de vida, l’enquesta i el 

qüestionari.  

Entrevista (amb profunditat) 

Des del punt de vista científic, l’entrevista és un procediment empíric per a indagar en 

els fenòmens socials i individuals: “La entrevista entendida como un proceso 

comunicacional basado en la interactividad de al menos dos interlocutores, es una 

situación cotidiana en la que, a priori, toda persona cuenta con experiencias previas 

para participar en ella” (Olaz 2008: 26). És una tècnica d’obtenció de dades que descriu 

i interpreta aspectes que no són directament observables.  

Per a dur a terme una entrevista, cal planificar-la amb antelació i veure quins objectius 

té i quines persones es volen entrevistar. A més, l’entrevistador s’ha de plantejar 

quines qüestions formularà, com ordenarà les preguntes, quan durarà i quin nivell de 

detall demanarà. Olaz (2008: 30) apunta que el paper del guió com element 

vertebrador és fonamental. El defineix com un mitjà que permet construir el marc de 

relació en què l’entrevistador-entrevistat interactue i el considera una de les fases més 

fràgils que més pot comprometre el contingut, assoliment i dimensió de les posteriors 

conclusions que es duran a terme. El guió és una referència i el seu procés de 

construcció queda obert a la lògica de la investigació. L’autor subratlla que s’ha 

d’entendre com un conjunt de referències que propicien un diàleg guiat on 

l’entrevistat tindrà l’oportunitat de desenvolupar un discurs i l’entrevistador, la missió 

de centrar les qüestions que es vagen plantejant. Des del punt de vista pràctic, el guió 

ha de memoritzar-se en la mesura del possible perquè l’entrevistador estiga atent al 

transcurs de l’entrevista i aprofundisca, fins i tot, en alguna improvisació controlada, 
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les qüestions més adequades que permeten aflorar alguns aspectes. De la mateixa 

manera, és necessari enregistrar la conversa. 

Quant a les funcions que ha de complir l’entrevista, Berganza i Ruiz (2005: 252) 

n’assenyalen quatre: obtindre informació sobre les entitats comunicatives, facilitar 

l’anàlisi de les relacions existents entre les entitats, influir en el coneixement 

d’aspectes de la conducta comunicativa i exercir un efecte clarificador. Latorre (2003: 

cap.3) explica que els temes de l’entrevista solen ser sobre l’experiència i 

comportament, sobre les creences i opinions o sobre les sensacions, emocions i 

sentiments. Apunta que per a l’organització, és necessari començar amb una 

introducció que incloga el propòsit, tot seguit es passa a la fase inicial, amb preguntes 

descriptives, que propicien un clima agradable en una fase intermèdia, amb preguntes 

sobre interpretacions, opinions i sentiments i una fase avançada, amb preguntes 

delicades de coneixement i habilitats.  

Les preguntes formulades en l’entrevista han d’estimular i motivar l’entrevistat, així 

com traslladar els objectius al llenguatge familiar de l’entrevistat. També han de 

limitar-se a una única idea, s’ha d’evitar la formulació de respostes que continguen 

més d’una idea diferent i evitar qüestions que condicionen el sentit de la resposta que 

ha de donar l’entrevistat. Olaz (2008: 33) subratlla que el procés de construcció de les 

preguntes en una entrevista és una de les parts més vulnerables del procés 

d’investigació i considera que la formulació de qüestions busca una triple finalitat: 

establir un procés comunicacional entre l’entrevistador i l’entrevistat, afavorint un 

clima d’interactivitat que enriquisca el desenvolupament de l’entrevista; conéixer 

l’opinió contrastada de l’entrevistat quant a l’estudi que s’està realitzant, com a punt 

d’arrancada en la formulació, contrastació i verificació de les hipòtesis de treball i, 

finalment, generar un corrent empàtic que permeta la proactivitat a través de la qual 

es garantisca cert grau de sensibilitat i compromís cap al tema tractat.  

Blaxter, Hughes i Tight (2008: 188) considera l’entrevista una tècnica molt útil per a 

arreplegar dades a les quals no es pot tindre accés mitjançant l’observació o els 

qüestionaris. A més, apunten que el creixent ús d’Internet permet que es puguen 

realitzar entrevistes a distància mitjançant el correu electrònic i que els grups de 

discussió ofereixen la possibilitat d’entrevistar a una quantitat de persones al mateix 

temps i utilitzar la interacció entre un grup com a font de més idees. Actualment els 

sistemes d’Internet permeten realitzar entrevistes individuals i en grup, ja que poden 

organitzar que diverses persones es connecten en línia al mateix temps.  

Pel que fa a la tipologia d’entrevistes, Mayntz (1975: 134-135), citat per Olaz (2008: 27-

30), classifica les entrevistes atenent el grau d’estandardització i diferencia entre 

entrevistes no dirigides, entrevistes intensives o en profunditat i entrevistes per mitjà 

de qüestionari. Les entrevistes no dirigides són les no estructurades i s’utilitzen amb 
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finalitat exploratòria per a obtindre les primeres informacions abans de delimitar amb 

precisió el problema en la investigació. En les entrevistes intensives o en profunditat, 

l’entrevistador disposa d’un guió temptatiu d’aquelles qüestions sobre les que se vol 

aprofundir. Finalment, les entrevistes per mitjà de qüestionari estandarditzat responen 

qüestions formulades exigint una opció entre diferents alternatives. 

A la investigació duta terme, s’ha utilitzat l’entrevista en profunditat, que és la que es 

recomana quan es pretén ampliar el coneixement sobre un problema mínimament 

estructurat. L’investigador busca trobar allò que és important i significatiu en la ment 

de l’entrevistat i la definició i valoració personal de les situacions viscudes. Taylor i 

Bogdan (1992: 101) la defineixen com una sèrie de trobades, cara a cara, entre 

l’investigador i l’informador o informadors, dirigides a la comprensió de les 

perspectives que tenen aquests de les seues vides, experiències o situacions, tal com 

les expressen amb les seues pròpies paraules.  

Abans de dur a terme les entrevistes, Valles (2009: 89-96) descriu la classe de treballs 

previs a la sessió de l’entrevista i assenyala la contactació, els preparatius i les 

presentacions. En la contactació s’inclouen les que ell denomina pretrobades 

d’entrevista, als preparatius trobem les entrevistes pilot o de prova utilitzades perquè 

l’entrevistador guanye confiança, així com el que Wengraf (2001: 192) anomena 

material de preentrevista, és a dir, tant la informació facilitada per l’entrevistat com la 

recerca del propi investigador.  

D’altra banda, Olaz (2008: 60-70) organitza l’entrevista en profunditat en quatre fases. 

La primera és la fase del contacte inicial. En aquesta fase s’estableix el marc en què 

transcorrerà l’entrevista i suavitza l’ambient. S’assenyala la importància de la 

contribució en la investigació al mateix temps que se li agraeix la col·laboració. La 

segona fase és d’obertura. Es formula la primera pregunta de manera genèrica en 

relació al tema que es tractarà i servirà de referència, ja que definirà el fil conductor de 

la resta de les qüestions. La resta de preguntes han de ser obertes, prou obertes en un 

primer moment, per anar després concretant-les. La tercera és la fase de 

desenvolupament, és la part central i de major durada. El seu objectiu és aconseguir la 

màxima informació sobre el tema investigat. En aquesta fase és necessari reconduir 

tantes vegades com siga necessari l’entrevistat sobre el tema a tractar i evitar les 

divagacions que no condueixen a cap lloc. Un element d’interactivitat és la petició 

d’ampliacions que permeten matisacions dels temes ampliats. L’última fase és la de 

tancament. L’entrevistador pot fer una breu síntesi de les conclusions més importants i 

deixar la porta oberta a possibles nous contactes. Cal comentar a l’entrevistat que 

s’enviarà el resultat de l’estudi realitzat com a contraprestació de la seua col·laboració. 

D’altra banda, Valles (2009: 29) considera que l’entrevista en profunditat o entrevista 

qualitativa no s’entén sense el model d’entrevista etnogràfica, és a dir, les formes de 
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conversa lligades al treball de camp qualitatiu; i d’entrevista biogràfica, o siga les 

formes d’entrevista relacionades amb l’estudi de casos i les històries de vida.  

En el cas de la lectura, Olivier Donnat (Lahire 2004: 65) considera que les entrevistes 

són molt apropiades quan es volen reconstruir històries de lectura, analitzar les 

trajectòries dels individus com a lectors, els moments i les raons d’inflexió dels seus 

recorreguts o la relació íntima que poden mantindre amb certes lectures. 

Història de vida  

Una història de vida és una tècnica de recollida d’informació, Pujadas (1992: 45) la 

defineix com: “la mejor ilustración posible para que el lector pueda penetrar 

empáticamente en las características del universo estudiado”. Consisteix en un relat en 

primera persona que s’encarrega al mateix subjecte que s’estudia i en què intervé en 

el mínim grau possible l’investigador. Pujadas (1992) distingeix tres tipus d’història de 

vida: de relat únic, de relats creuats i de relats paral·lels.  

La història de vida de relat únic és un relat autobiogràfic en primera persona. 

Reconstrueix la biografia d’un personatge viu partint del seu relat subjectiu revisat, 

contrastat i complementat per part de l’investigador amb altres fonts de 

documentació. També permet focalitzar l'interés en un determinat aspecte o episodi. 

És la més limitada al valor testimonial. La història de vida de relats creuats és una 

composició biogràfica feta a diverses veus. L’objectiu és també la reconstrucció de la 

vida d’una persona viva o morta o d’un fragment d’aquesta, però a partir dels relats en 

primera persona d’aquells que configuren o han configurat el seu entorn més 

immediat. L’existència de testimonis creuats facilita el control i la contrastació de la 

informació obtinguda i de la veracitat dels informadors. La història de vida de relats 

paral·lels fa referència a la superposició de relats autobiogràfics d’individus d’una 

mateixa condició social o que han compartit una determinada experiència. 

Aquesta tècnica permet la reconstrucció del sentit de determinats fets històrics o de la 

pertinença a determinats grups o institucions socials. Segons Vasilachis de Gialdiano 

(2006:  184-194), la història de vida se centra en un subjecte individual i té com a 

element medul·lar l’anàlisi de la narració que aquest subjecte realitza sobre les 

experiències vitals. Es construeix a partir de l’encadenament de fets significatius. 

Aquest mètode no busca representativitat estadística. A l’hora de realitzar una història 

de vida, cal decidir si es farà a través d’un estudi de cas únic, o de diversos relats, és a 

dir, un disseny multivocal o polifònic, el qual permet creuar referències i relats de 

diferents persones. A més, es poden elaborar històries de vida de persones vives o 

mortes (documents de vida). D’altra banda, per a preparar una història de vida cal fer 

un mostreig, un eix temàtic i una guia. Al mostreig les persones es trien seguint criteris 
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selectius i aquestes han d’estar disposades a parlar d’elles mateixes, l’experiència 

personal i la família. El mostreig selectiu distingeix tres tipus diferents de persona: la 

“gran persona”, el “marginal” i la “persona comuna”. L’eix temàtic està directament 

relacionat amb la pregunta de la investigació i és necessari elaborar una guia, ja que les 

dades que obtenim estan diacrònicament organitzades a partir d’una “línia de vida”. 

Per a construir una història de vida, l’instrument més privilegiat és l’entrevista oberta, 

és a dir, amb una guia però sense estructurar les preguntes perquè així es pot escoltar 

millor l’entrevistat. Les preguntes han de considerar totes les etapes de la vida i s’han 

de creuar amb les experiències familiars, socials, educatives, religioses i laborals de 

l’entrevistat. Les dades eixiran sempre de l’exercici del diàleg entre dues persones. A la 

història de vida s’estableix un pacte entre l’entrevistat i l’entrevistador, on és 

important que l’entrevistat se senta còmode per a parlar de si mateix i en què cal 

negociar l’opció d’aparèixer en l’anonimat o amb nom i cognoms. 

És important diferenciar la història de vida i el relat de vida, com assenyala Pujadas 

(1999: 61). La història de vida investiga sobre un individu determinat on s’inclou el 

relat propi i és complementat per l’investigador amb altres documents. Es basa en un 

ampli recorregut en la vida d’una persona i els fets cronològics són el fil conductor. 

D’altra banda, el relat de vida és una reflexió d’allò social a partir d’un relat personal. 

Es basa en la subjectivitat i en l’experiència de l’individu. Aquest no ha de ser una 

persona especial, sols ha de ser part de la societat que s’estudia.  

Olivier Donnat (Lahire 2004: 65) apunta que l’ús del mètode de les narracions de vida 

és molt adequat en les investigacions que tracten d’enllaçar les experiències viscudes 

de les persones interrogades amb els canvis d’actitud que van tindre davant la lectura. 

Enquesta i qüestionari 

L’enquesta és un enfocament per arreplegar i analitzar dades a partir de la formulació 

a diferents persones de preguntes idèntiques triades per l’investigador, però “una 

encuesta no debe conformarse con medir y describir, siempre tiene la ambición de 

comprender los fenómenos estudiados” (Lahire 2004: 60). Segons Blaxter, Hughes i 

Tight (2008: 93), les enquestes es caracteritzen perquè són representatives i 

generalitzadores, perquè es poden repetir en el futur, aporten moltes dades 

ràpidament, no descriuen el procés ni impliquen treball de camp i tenen el seu propi 

argot (cens, cas, variable). 

L’enquesta s’associa a la investigació quantitativa i inclou les tècniques dels 

qüestionaris i les entrevistes, però també poden formar part de la investigació-acció i 

l’estudi de casos. Donnat (Lahire 2004: 63) diferencia l’aproximació quantitativa per 

sondeig duta a terme sobre una mostra important de persones a partir d’un 
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qüestionari estàndard i l’aproximació qualitativa realitzada amb entrevistes molt 

treballades i sobre un nombre limitat de casos. A cadascuna d’aquestes aproximacions 

els correspon una manera diferent d’investigació sociològica: els sondejos i les 

entrevistes. No obstant això, Donnat (Lahire 2004: 64-66) explica que l’enquesta 

quantitativa i qualitativa es complementen més que no s’oposen i, per exemple, les 

limitacions d’una enquesta quantitativa per sondeig es poden superar mitjançant la 

introducció de preguntes obertes que permeten l’entrevistat respondre utilitzant el 

seu propi vocabulari.  

Aquesta investigació fa ús de la tècnica quantitativa del qüestionari, una de les 

tècniques d’investigació social més utilitzades. L’objectiu és col·locar tots els 

participants en la mateixa situació psicològica. El fet d’escriure preguntes precises a les 

persones que interessen per la seua opinió o experiència és una estratègia òbvia per a 

trobar respostes als temes investigats. Es poden fer per correu, per telèfon o cara a 

cara. Els qüestionaris cara a cara són els que assoleixen un índex de resposta superior. 

McKernan (1999: 145-147) subratlla que el qüestionari no ha de ser molt llarg, ha 

d’emprar un llenguatge senzill i clar i ha de seguir un ordre lògic. La llista de preguntes 

pot ser de naturalesa oberta i/o tancada i la finalitat va encaminada a reunir fets o 

valors.  

Latorre (2003: cap.3) comenta que per a elaborar un qüestionari cal tindre en compte 

el propòsit, delimitar la població base d’estudi i els recursos disponibles. Pel que fa als 

tipus de preguntes, Berganza i Ruiz (2005: 190-191) consideren que encara que 

existisquen modalitats diferents de preguntes, unes de les més interessants es 

refereixen a la forma de la resposta. N’hi ha de dos tipus: les preguntes de resposta 

oberta i les preguntes de resposta tancada. Quant al primer tipus, són preguntes en 

què el participant pot respondre amb les seues pròpies paraules. En les preguntes del 

segon tipus, en canvi, els participants han de seleccionar una resposta entre una sèrie 

de possibilitats que se’ls ofereix. 

 

Quadre 4.1 Preguntes obertes i tancades de Berganza i Ruiz (2005: 191) 

 

 Preguntes obertes Preguntes tancades 

Avantatges Proporcionen una informació més àmplia i 

exacta expressada en els termes de 

l’enquestat 

Són més fàcils de formular 

Solen necessitar menys espai al 

Són fàcils de respondre i 

codificar 

Redueixen l’ambigüitat de les 

respostes 

Afavoreixen la comparabilitat 
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qüestionari. de les respostes 

Requereixen menys esforç per 

part de l’enquestat 

Inconvenients La codificació és més complexa i laboriosa 

Es troben més exposades a errors al 

registre de les respostes i en la codificació 

La contestació exigeix més temps i esforç 

per part de l’enquestat (i de 

l’entrevistador) 

La redacció exigeix més 

laboriositat i coneixement del 

tema per part de l’investigador 

Limiten les respostes a opcions 

(o categories) prèviament 

acotades 

Les respostes poden tindre 

diverses interpretacions en els 

enquestats 

  

4.4 Mètodes d’anàlisi i interpretació 

L’anàlisi és un procés continu que té lloc al llarg de tota la investigació. Blaxter, Hughes 

i Tight (2008: 209-224) assenyalen que en un primer moment, l’anàlisi inicial senta les 

bases de la recollida de dades posterior. Quant a la naturalesa de les dades, les dades 

qualitatives qualifiquen i les quantitatives, quantifiquen. Pel que fa a l’anàlisi 

quantitativa, en l’anàlisi dels qüestionaris, una pràctica habitual és assignar, sovint de 

forma arbitrària, valors numèrics a les dades qualitatives, per exemple correcte (1), 

incorrecte (2). En una investigació mitjançant entrevistes, s’analitzen els resultats 

buscant similituds i diferències als registres de les entrevistes i és molt probable que 

s'acaben utilitzant nombres o els seus equivalents en paraules quan, per exemple, 

escriga: tots els entrevistats, la majoria de participants, la meitat de les persones amb 

què vaig parlar. Els autors destaquen que s’ha de qüestionar la representativitat, 

fiabilitat i precisió de qualsevol font de dades i que els investigadors idealment 

necessiten saber qui va produir les dades, amb quin objectiu i de quina manera. També 

indiquen que les dades quantitatives són generalment sols el punt de partida de 

l’anàlisi.  Pel que fa a l’anàlisi qualitativa, recomanen que cal examinar les dades 

qualitatives i veure les formes i els tipus de paraules possibles. Els documents, en 

general, sols es publiquen després d’un procés de redacció (i re-redacció) i poden ser 

interessants tant pel que no diuen com pel que diuen, així com per la manera en què 

ho diuen. Qualsevol cosa que faça l’investigador amb les dades durant l’anàlisi, 

refinarà i seleccionarà més encara les paraules donades. Així triarà cites o frases 

concretes perquè són importants o il·lustratives i quasi segurament ignorarà al final el 

gran volum disponible de textos escrits. 
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Quant a la gestió de dades, les dades en estat brut no constitueixen els resultats de la 

investigació, és a dir, que la investigació no s’ha de limitar a enllaçar les transcripcions 

de totes les entrevistes ni de tots els qüestionaris que li han tornat ni de totes les notes 

que ha pres i presentar-ho com un informe o una tesi. Expliquen que el treball d’anàlisi 

de dades comporta dos processos relacionats. D’una banda, la gestió de les dades, 

reduint la grandària, de forma que puga informar sobre elles adequadament i útilment 

i, d’altra, l’anàlisi de les dades, atenent a allò que creu que és d’especial importància o 

significatiu. Una vegada les dades s’hagen introduït en l’ordinador, l’anàlisi és molt 

més ràpida i precisa que el que es puga fer de manera manual. S’enumeren les formes 

per a gestionar les dades. Són codificar, és a dir, assignar codis amb nombres o 

categoritzar (per exemple: menors de..., majors de...); anotar, alterant el material per 

l’addició de comentaris o subratllat, potser per citar posteriorment; etiquetar els 

paràgrafs amb paraules significatives, estereotips, seleccionar quin membre, institució, 

entrevista, cita, text s’utilitza i, en últim lloc, resumir, en compte de triar un exemple, 

s’opta per produir una versió reduïda perquè hi haja variabilitat. 

Pel que fa al procés d’anàlisi, destaca que malgrat que les dades arreplegades s’han 

extret a través d’un procés rigorós fet amb cura, al final el que produeix és un 

document propi, un intent de persuadir els lectors amb la seua interpretació. 

4.4.1 Anàlisi de documents  

Els documents contenen un producte des d’un punt de vista, disciplina o centre 

d’interés. Les descripcions que hi apareixen són artificials i parcials i s’han d’avaluar 

críticament amb finalitats d’investigació i mitjançant una anàlisi comparativa. Com 

assenyalen Blaxter, Hughes, Tight (2008: 225) l’anàlisi documental es produeix a partir 

de l’abstracció de cadascun dels document d’aquells elements considerats importants 

mitjançant l’agrupació o l’alineació. Aquest plantejament considera la freqüència amb 

què algunes paraules o frases apareixen al text com una manera d’identificar els 

elements rellevants.  

4.4.2 Anàlisi d'entrevistes 

El resultat de l’entrevista és un conjunt de manifestacions verbals i no verbals que han 

de ser analitzades i interpretades. Com indiquen Blaxter, Hughes i Tight (2008: 227-

229), l’anàlisi de les entrevistes ha d’estar el més centrat possible en les preguntes clau 

i, per tant, algunes preguntes no cal que siguen analitzades al mateix nivell. El procés 

d’explicitació consta de cinc fases: englobar, delimitar unitats de significat, agrupar 

unitats de significat per formar temes, resumir cada entrevista (validar-la, i quan siga 
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necessari, modificar-la), extraure temes únics i generals, i fer un resum compost. 

Berganza i Ruiz (2005: 259) presenten diverses opcions per a dur a terme l’anàlisi. La 

primera, que els resultats es presten a un procés de triangulació. La segona opció fa 

referència a la codificació en unitats categorials de la transcripció extreta de l’anàlisi de 

contingut. L’última opció és l’anàlisi de l’entrevista a partir de tècniques i models 

procedents de la sociolingüística i de la semiòtica. 

4.4.3 Anàlisi d’històries de vida 

La història de vida és interpretativa. Vasilachis de Gialdiano (2006: 200) assenyala que 

a la història de vida es proposa comprendre la vida dels actors al seu context. L’anàlisi 

de les històries de vida parteix de la massa de dades formada per les hores 

d’enregistraments del relat i dels documents de vida de la persona. Aquestes dades 

han de ser ordenades, processades, interpretades i escrites. Els enregistraments es 

transcriuen totalment i es conserven en format original. L’investigador abraça l’anàlisi 

del material a partir d’una pluralitat de perspectives i organitza les històries de vida en 

temes centrals que han anat transformant eixa vida. La descripció en l’escrit final de la 

interpretació contribueix a la consistència i a la solidesa tècnica del treball. Després de 

descriure la història de vida individual s’expliciten les raons que duen a estudiar el cas, 

és a dir, l’investigador ha de ser capaç de discernir les històries particulars que li 

permeten ampliar el context d’aquella vida i de relacionar aquests fets amb la finalitat 

d’escriure una descripció tan densa com siga possible.  

Els entrevistats de la història de vida no exposen davant qui els investiga veritats, sinó 

la seua interpretació realitzada a partir de les relacions en què estan inserits en el 

present i dels fets en què van formar part. En interpretar el significat d’una història de 

vida, l’investigador reflexiona sobre la seua experiència i coneixements i, per tant, li 

afecta la manera de veure el món. Una història de vida permet conéixer també la 

cultura, la societat, els valors i l’imaginari simbòlic d’una determinada societat des 

d’una mirada, des d’un punt de vista, des d’una trajectòria que és única, irrepetible i 

oberta. Pujadas (1992: 47-48) subratlla que cal ser prudent a l’hora de decidir la forma 

de presentació de la història de vida. D’una banda, assenyala que s’han d’utilitzar cites 

en la composició del text, intercalant-les amb les afirmacions interpretatives de l’autor 

i, d’altra, s’han d’incloure la transcripció literal en forma d’annex per mostrar la 

fiabilitat del text. A més, l’autor considera que “el investigador es solamente el 

inductor de la narración, su transcriptor y, también, el encargado de retocar el texto, 

tanto para ordenar la información (...), como el responsable de sugerir al informante la 

necesidad de cubrir los huecos informativos olvidados por el sujeto”.  



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 154 - 

 

4.4.4 Anàlisi d'observacions  

Blaxter, Hughes i Tight (2008: 230) consideren imprescindible ser selectiu en l’anàlisi 

de l’observació. La recol·lecció i l’anàlisi de les dades d’observació tenen lloc en 

paral·lel i en seqüència. L’observació s’utilitza sovint en conjunció amb altres mètodes 

per a contextualitzar i ampliar l’anàlisi que es duu a terme. Martín-Barbero i Lluch 

(2011: 83) subratllen que el mediador pot fer créixer l’experiència com a suport a 

l’investigador i a través de l’observació participant. No obstant això, l’investigador és 

l’observador competent que realitza l’anàlisi, les abstraccions precises per separar allò 

que és propi del context del que és susceptible de ser generalitzable. 

4.4.5 Anàlisi de qüestionaris  

Els qüestionaris es presten a una forma d’anàlisi quantitativa, ja que estan dissenyats 

per arreplegar principalment elements discrets d’informació. Blaxter, Hughes i Tight 

(2008: 232) indiquen que cal considerar l’estadística. Distingeixen diferents nivells: 

l’estadística descriptiva, l’estadística inferencial, les interrelacions simples i l’anàlisi 

multivariant. Els estudis a xicoteta escala utilitzen el qüestionari com a forma de 

recol·lecció de dades a nivell d’estadística descriptiva, amb percentatges, mitjanes i 

rangs.  

4.5 Mètodes avaluadors  

La conveniència d’avaluar els resultats de les investigacions resulta òbvia. Lluch (2012) 

apunta que s’ha de realitzar una avaluació en la fase final de la investigació. Aquesta 

avaluació inclou:  

- la descripció de les accions realitzades dintre i fora de la comunitat 

- l’autoavaluació dels resultats obtinguts, els assoliments i els dubtes 

- l’anàlisi dels aspectes que cal reforçar de la pràctica des del punt de vista de la 

investigació.  

Per a la consecució de l'avaluació, s'utilitzen les tècniques que tot seguim descrivim.  

4.5.1 Triangulació 

La triangulació s’inclou als mètodes d’investigació reflexius, crítics i avaluadors i es 

defineix com la combinació de metodologies en l’anàlisi d’una mateixa realitat social. 
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L’objectiu d’aquest mètode és reforçar la validesa dels resultats98 amb l’ús de diferents 

perspectives, la qual cosa implica l’ús de l’observació, fer més investigacions i explicar-

les a partir de dades. La triangulació de tècniques atorga a l’investigador la capacitat 

d’acumular dades procedents d’una àmplia gamma de fonts empíriques i fa referència 

a la utilització de diversos tipus de mètodes, perspectives o dades en una mateixa 

investigació. 

Com indiquen Berganza i Ruiz (2005: 40), l’origen d’aquest terme en les Ciències 

Socials es troba en la proposta de Campbell i Fiske (1959: 81-105). Amb posterioritat, 

Denzin (2003) amplia el concepte i identifica quatre tipus de triangulació.  

– La triangulació de dades o d’informació: ús de diverses fonts de dades en un 

estudi. 

– La triangulació d’investigadors: participació de diferents investigadors o 

avaluadors en la realització d’un mateix projecte. 

– La triangulació teòrica: ús de perspectives múltiples per a interpretar un conjunt 

determinat de dades. 

– La triangulació metodològica: ús de múltiples tècniques per a estudiar un únic 

problema. 

 

Janesick (2003) afegeix un cinqué tipus de triangulació basada en l’ús de diferents 

perspectives disciplinars per a estudiar problemes complexos.  

A l’article “La Triangulación como Estrategia de Investigación en Ciencias Sociales”, 

Rodríguez Ruiz (2005) descriu cadascun dels tipus de triangulació. La triangulació de 

dades suposa l’ús de diverses estratègies de recollida de dades amb l’objectiu de 

verificar les tendències detectades en un determinat grup d’observacions. La 

confrontació de dades pot estar basada en criteris espaciotemporals i nivells d’anàlisi. 

Es diferencien diversos nivells de triangulació de dades: un nivell d’anàlisi agregada, un 

nivell interactiu i un nivell col·lectiu. En l’anàlisi agregada es recopilen les 

característiques d’un fenomen sense tindre en compte els vincles socials. L’anàlisi 

interactiva té en compte les xarxes existents entre individus i grups. Quant a l’anàlisi 

col·lectiva, la unitat d’observació és el grup i es distingeix l’anàlisi ecològica, l’anàlisi 

institucional, l’anàlisi cultural i l’anàlisi d’unitats socials. L’anàlisi ecològica busca 

explicacions espacials per a un determinat fenomen. L’anàlisi institucional compara les 

relacions dins de les institucions polítiques, econòmiques i legals de la societat. 

L’anàlisi cultural presta atenció a les normes, valors, pràctiques i ideologies. Finalment, 

l’anàlisi d’unitats socials parteix d’indicadors referits a aquests. La triangulació 

                                                        
98

 És fonamental a l’estudi de casos la selecció de casos i l’ús de la triangulació per a la seua  validació.  
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d’investigadors consisteix en l’ús d’una pluralitat d’observadors. Aquest tipus de 

triangulació incrementa la qualitat i la validesa de les dades en eliminar el biaix d’un 

únic investigador. Una manifestació de la triangulació d’investigador són els equips 

multidisciplinaris d’investigació en ciències socials, on s’uneixen observadors amb 

coneixements diferents procedents de diverses disciplines. La triangulació de les 

teories és l’ús de diverses perspectives teòriques per a analitzar un mateix grup de 

dades. Aquest tipus de triangulació permet una crítica eficient coherent amb el 

mètode científic. La triangulació de mètodes és la modalitat de validació més freqüent. 

En aquest tipus de triangulació les tècniques quantitatives i qualitatives són 

complementàries i l’habilitat de combinar-les permet aprofitar els punts forts de 

cadascuna d’elles i creuar dades. Es distingeixen la triangulació intramètodes i la 

triangulació intermètodes. Al primer tipus, l’investigador utilitza múltiples varietats 

d’un mateix mètode per a recopilar i interpretar dades. Al segon, l’investigador estudia 

un fenomen mitjançant l’ús de mètodes quantitatius i qualitatius. La triangulació 

intermètodes pot ser simultània o seqüencial. És simultània quan s’utilitzen al mateix 

temps mètodes quantitatius i qualitatius. És seqüencial quan s’introdueix un ordre 

depenent la precedència i la prioritat que es done als mètodes; si el mètode 

quantitatiu precedeix el mètode qualitatiu la triangulació és deductiva i si el mètode 

qualitatiu precedeix el mètode quantitatiu la triangulació és inductiva. La triangulació 

múltiple consisteix en la combinació de múltiples mètodes, tipus de dades, 

investigadors i teories en una mateixa investigació.  

D’altra banda, McKernan (1999: 205-209) considera desitjable la triangulació de 

mètodes en una investigació, ja que és un procediment que organitza diferents tipus 

de dades en un marc de referència. A més, la defineix com una estratègia que 

consisteix a veure coincidències i discrepàncies entre les dades, els investigadors, les 

perspectives i/o les tècniques com a punt de partida per a començar a triangular. 

4.5.2 La reflexió 

Tot i que no és una tècnica ni un mètode sinó una fase posterior a l’observació que es 

dóna mentre persisteix l’estudi, és important dedicar-li un apartat. La reflexió és el 

procés d’extraure significat a partir de les dades, la qual cosa implica una elaboració 

conceptual d’aquesta informació i una manera d’expressar-la que fa possible la seua 

comunicació. Com indica Latorre (2003: cap.3), és el moment d’interpretar les dades.  

 

Quadre 4.2 Adaptació de les tasques del procés d’anàlisi de dades de Latorre (2003: 80-94) 

Estructura de la  
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reflexió 

Recopilació – Transcripció  

– Anotació d’idees 

Reducció – Codificació (fragmentar la informació en unitats de significat i a 

cada unitat posar un codi) 

–  Categorització (categories deductives “a priori”, que vénen 

predeterminades, inductives “a posteriori” que emergeixen a 

mesura que s’examina la informació o mixtes) 

Representació – Diagrama, matriu, gràfiques i perfils 

Validació – Criteris de regulació qualitativa: 

– Credibilitat  

– Transferibilitat  

– Dependència  

– Confirmabilitat  

– El grup de validació podria estar format pel tutor del projecte, un 

membre del grup de suport, un advocat del diable i una persona 

independent  

Interpretació  – Teorització per donar respostes a la pràctica educativa 

4.5.3 L’informe d’investigació 

La redacció de l’informe d’investigació té la finalitat de donar a conéixer els resultats a 

altres persones perquè puguen dur-la a terme en la pràctica professional. L’informe ha 

de ser organitzat. Latorre (2003: 102) assenyala la necessitat d’una llista de control per 

a redactar l’informe.  

 

Quadre 4.3 Adaptació de les parts de l’estructura d’un informe d’investigació Latorre (2003: 103) 

Estructura de 

l’informe 

d’investigació 

 

Introducció 

 

– Anàlisi del context (context, grup de treball, organització, 

objectius, motivacions) 

– Temàtica 
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Planificació 

 

– Descripció i focalització del problema (com sorgeix, com 

evoluciona, planificació d’estratègies i hipòtesi d’acció) 

Desenvolupament 

 

– Organització de treball en grup 

– Posada en marxa de l’acció 

– Recollida d’informació (que, qui, com i on) 

Reflexió i 

avaluació 

 

– Recopilació de la informació 

– Representació de les dades 

– Validació de les dades 

–  Interpretació i integració de les dades 

Conclusions i 

recomanacions 

 

– Efectes de les accions 

– Efectes de les persones 

– Nous plantejaments i noves propostes  

Referències 

bibliogràfiques i 

annexos 

 

 

4.6 El paper de l’investigador i del mediador  

La investigación social es capaz de acceder a la realidad (no sólo a meras 

introspecciones subjetivas), aunque muchas veces el camino del 

investigador sea realmente arduo y con resultados limitados. (Berganza i 

Ruiz 2005: 4) 

 

Un estudi requereix la figura d’un investigador que el duga a terme. Com assenyalen 

Martín-Barbero i Lluch (2011: 57), l’investigador és l’observador competent que 

realitza les abstraccions necessàries per a separar allò que és propi del context del que 

és susceptible de ser generalitzable. L’objectiu és analitzar i interpretar les dades per a 

produir coneixement que enriquisca el treball que realitza sobre el tema. Vasilachis 

(2006: 36) ressalta dels investigadors el paper de la creativitat i de la intuïció, així com 

la capacitat d’adequar-se a situacions canviants i dinàmiques. A més, una investigació 

qualitativa requereix de qui la realitza una profunda sensibilitat social per evitar tota 

acció i gest que atempte contra la identitat dels participants. Lluch (2012) desglossa la 

participació de l’investigador en les accions següents:  
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- Observar i explorar, el rol de l'investigador permet fer observació de tots 

els aspectes de la pràctica amb la finalitat d’obtindre dades per a l’anàlisi i 

l’avaluació i per a millorar-la.  

- Escoltar als agents implicats per prendre una distància prudent. 

- Comunicar els avanços i resultats de la investigació al mediador que 

participa en la pràctica, als responsables de l’execució i als participants. 

- Analitzar i interpretar les dades obtingudes, afinant-ne l'anàlisi per 

distingir el que funciona des del punt de vista de tots els agent actius. 

- Proposar accions que milloren el projecte perquè des de la investigació 

pot aportar una visió sobre les pràctiques i unes propostes de treball per 

canviar-les.  

- Recopilar, organitzar i avaluar la informació. 

 

D’altra banda, la investigació també necessita un mediador que coordine els 

participants externs d’aquesta. L’investigador facilita el treball del mediador perquè 

adopte una actitud diferent al seu treball i aporte una visió crítica i capaç d'avaluar i 

obtindre dades objectives. El mediador dissenya, gestiona, acompanya, dóna suport a 

l’investigador i intenta que els participants a la investigació arriben a adquirir un grau 

de maduresa que els permeta transformar-se en mediadors. Seguint la classificació 

que proposa Lluch (2012), diferenciem entre el mediador de l’àmbit familiar o de 

l’àmbit més pròxim al grup, el mediador d’una pràctica de lectura, relacionat amb 

l’àmbit bibliotecari i educatiu i, finalment, el gestor polític que dissenya, avalua, 

proposa, executa i comunica els aspectes de la pràctica. La figura del mediador es fa 

necessària en l’escenari actual, un mediador amb capacitats i mirades plurals capaç 

d’incentivar el creuament i la interacció dels llenguatges orals, gràfics, audiovisuals i 

virtuals. Pel que fa a la figura del mediador, Lluch (2012) subratlla que “requereix de 

certes destreses”, “forma part dels exercicis d'observació i interpretació”, “és el millor 

situat per a l'observació” i “pot utilitzar el coneixement resultant de la investigació per 

enriquir la pràctica que coordina”. 
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5. Metodologia de la investigació 

Casi todo en el trabajo de campo es un ejercicio de observación y 

entrevista. (Velasco i Díaz de Rada 1997: 33, citat per Vasilachis 2006: 124)  

 

Aquesta investigació presenta un enfocament predominantment qualitatiu i es basa en 

el corpus d’obres del capítol anterior. A partir dels enfocaments, mètodes i tècniques 

estudiades, es descriu ara la metodologia utilitzada en aquest treball de camp 

adaptada dels estudis anteriors. En aquest apartat, en primer lloc, es planteja l’objectiu 

del treball de camp, seguit dels objectius específics en què es divideix. En segon lloc, es 

descriuen els mètodes i les tècniques utilitzats a partir dels autors i les adaptacions que 

hem hagut de posar en marxa per a la realització. Les fases de la investigació i la 

compartició amb objectius i metodologies ocupen el tercer lloc. Tot seguit, es presenta 

el grup de treball i els participants interns i externs. En darrer lloc, s’exposa el paper 

que desenvolupen la investigadora i els mediadors en aquesta investigació.  

5.1 Objectius  

El primer trabajo de los investigadores, en relación con los responsables del 

estudio, consiste casi siempre en analizar el objetivo principal, que a 

menudo es excesivamente general, y enunciar en forma de hipótesis 

objetivos más limitados. (Olivier Donnat a Lahire 2004: 71) 

 

Per a realitzar aquest treball de camp partim d’un objectiu primer que es divideix en 

tres objectius específics que, al mateix temps, es desglossen en uns altres. L’objectiu 

primer coincideix amb la pregunta inicial de la investigació, acompanyada d’unes 

dades concretes prèviament planificades. Els objectius específics estructuren aquesta 

pregunta en una sèrie de tasques que s’hauran de dur a terme per al seu 

aconseguiment. 

5.1.1 Objectiu del treball de camp  

L’objectiu general del treball de camp és analitzar la promoció de la lectura en el marc 

educatiu a través de la pàgina web, el bloc i el wiki. 
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La investigació queda emmarcada en el curs escolar 2010-2011, exactament des de l’1 

de setembre de 2010 fins al 30 de juny de 2011 i es realitza en l’estudi de tres casos.  

Els grups són una classe de 6é de Primària, una de 2n d’ESO i una de 4t d’ESO de 

centres educatius ubicats al País Valencià.  

S’analitzen les activitats de lectura i escriptura dutes a terme, explicades a través de 

l’observació de la investigadora així com dels textos generats pels professors i 

alumnes. 

5.1.2 Objectius específics 

a) Observar l’aplicació de la pàgina web, el bloc i el wiki per a la promoció de la 

lectura en l’aula a partir de tres exemples concrets 

 

- Descriure el context territorial on se situen les pràctiques concretes de 
lectura: el centre educatiu inserit en la seua realitat espaciotemporal 

- Detallar les plataformes digitals utilitzades per a la posada en marxa de 
les pràctiques i els subjectes que s’hi involucren 

- Retratar els components centrals que articulen el projecte; els 
mediadors, els grups i els participants seleccionats 

 

b) Interpretar les aportacions de la pàgina web, el bloc i el wiki en l’aula per a la 

promoció de la lectura al centre educatiu 

 

- Analitzar i avaluar les respostes dels mediadors 

- Analitzar i interpretar la utilitat d’aquestes tres experiències reals a 

partir de les consideracions dels participants 

- Analitzar els textos creats pels alumnes a l’aula i introduïts a la 

plataforma 

 

c) Apropar exemples de pràctiques educatives de promoció de la lectura amb l’ús 

de les tecnologies a les persones interessades i valorar-ne els assoliments 

5.2 Metodologia  

El desenvolupament d’aquest treball de camp s’estructura en una sèrie de fases que 

ens facilita el seguiment compartit d’objectius i metodologies utilitzades al llarg de la 

investigació. Abans d’explicar l’estructura de les fases de la investigació i la compartició 

amb objectius i metodologies, però, es fa necessària la descripció dels enfocaments, 
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els mètodes i les tècniques utilitzats a partir dels seus autors i les adaptacions que ens 

ha calgut posar en marxa per a la realització. 

Quant a l’enfocament de la investigació, i seguint Mucchielli (2001: 67) i Patton (2002: 

272), aquest és qualitatiu quasi que en la seua totalitat, ja que la intenció d’aquesta 

investigació és la realització d’una recerca molt oberta i flexible que es dirigeix a 

l’obtenció d’informació sobre promoció de la lectura juntament amb tecnologies, 

centrada en la pràctica real a l’aula. No obstant això, fem servir una de les tècniques 

quantitatives, el qüestionari. A partir de la proposta d’Olaz (2008: 14) de 

complementarietat dels enfocaments qualitatiu i quantitatiu i dels suggeriments de 

combinació d’aquests plantejaments de Blaxter, Hughes i Tight (2008: 100), ens 

decantàrem pel primer tipus de combinatòria, la lògica de la triangulació, en què les 

troballes del qüestionari poden confrontar amb els derivats de les tècniques 

qualitatives com ara les històries de vida i els relats de vida, i també pel tercer, on la 

investigació quantitativa facilita la investigació qualitativa. Vam apostar per la 

presència del qüestionari, el qual ens va proporcionar informació de l’alumnat. Ens 

ajudà a conéixer, a partir dels resultats, els subjectes que participaren al treball de 

camp. 

Pel que fa a les metodologies emprades, se n’han triat tres principalment. D’una 

banda, l’estudi de casos ha estat la protagonista de l’observació. D’altra, el grup de 

discussió i la triangulació se n’han encarregat de l’anàlisi i la interpretació.  

L’estudi de camp d’aquesta investigació es decanta, per les seues necessitats, pel que 

Vasilachis (2006: 226) ha anomenat estudi de casos múltiple, ja que a partir de 

diferents instàncies de comparació, concretament tres classes de tres centres escolars, 

s’estenen els resultats empírics cap a fenòmens de similars condicions i nivells i 

s’elaboren explicacions causals referides a la comprensió de processos específics en 

contextos definits.  

A partir de la proposta de reagrupació de Callejo (2001) principalment, s’utilitza el grup 

de discussió. Aquesta pràctica d’investigació s’adapta al treball de camp plantejat i 

disposa d’una moderadora, una assistent i tres participants (els professors) que 

interrelacionen cara a cara en un temps i un lloc concret periòdicament. I tant la 

proposta de Vasilachis (2006: 228) de l‘estudi de casos com la de Berganza i Ruiz (2005: 

267) del grup de discussió coincideixen a donar pas a la triangulació, que valida 

aquestes dues primeres metodologies. Vasilachis considera fonamental en l’estudi de 

casos, la selecció de casos i l’ús de la triangulació. Berganza i Ruiz subratlla que el grup 

de discussió facilita les evidències que obren pas a la possibilitat de triangulació com a 

generador de noves hipòtesis o com a element de contrast dels resultats obtinguts. La 

triangulació triada, segons la classificació iniciada per Campbell i Fiske (1959: 81-105), 

continuada per Denzin (2003) i ampliada per Janesick (2003), que identifica cinc tipus, 
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és la triangulació d’informació, ja que partim de tres fonts diferents de dades 

(professorat, alumnat i observadora) al treball de camp. Seguint els diferents nivells 

que exposa Rodríguez Ruiz (2005) en la triangulació d’informació, ens decantem per 

l’anàlisi interactiva, ja que té en compte les xarxes existents entre individus i grups. No 

obstant això, també hi és present la triangulació metodològica, recomanada per 

McKernan (1999: 205-209), perquè organitza diferents tipus de dades en un marc de 

referència. És una triangulació bàsicament intramètodes. A la investigació s’utilitzen 

principalment varietats del mètode qualitatiu per a recopilar i interpretar dades, llevat 

de l’ús de la tècnica del qüestionari. 

Pel que fa a l’aplicació de la investigació-acció i de l’etnografia, s’han assumit com a 

enfocaments secundaris i necessàriament adaptats a la situació de la investigació. 

Segons Latorre (2003), a la investigació-acció educativa el professor ha d’aconseguir 

estudiar, comprendre i transformar la pràctica educativa de la millor manera possible, 

millorant-la i innovant-la. En aquest treball, es dóna d’una forma adaptada: el 

professor no és l’investigador directe, sinó que es converteix en l’observador-mediador 

les aportacions del qual són interpretades per l’investigador. És l’investigador qui 

reflexiona sobre les pràctiques a l’aula a partir de la participació del mediador. De la 

mateixa manera es fa servir l’etnografia, descrita per Vasilachis de Gialdiano (2006: 

113) com un plantejament que es desenvolupa en l’observació participant, amb una 

proposta personal99 basada en la mediació dels professors participants i no en la 

interacció directa de l’investigador en la part presencial de l’estudi. No obstant això, 

també és present l’etnografia virtual que planteja Hine (2004), en què el seu 

compromís és desenvolupar una comprensió profunda a través de la participació i 

l’observació, amb l’aplicació directa de determinades tècniques aplicades al món del 

ciberespai, ja que l’investigador combina una sèrie d’interaccions de diversa 

naturalesa: correus electrònics, històries de vides al xat del Messenger i relats de vida 

a través del Google Documents, com explicarem tot seguit. Aquesta aplicació de 

diferents maneres d’observar, participar i comunicar-se directament amb els 

participants ofereix la possibilitat de triangulació.  

Pel que fa a les tècniques seleccionades per a la recol·lecció de dades i la seua 

posterior anàlisi i avaluació, diferenciem entre les observacionals com són el diari de la 

investigadora del treball de camp, l’observació presencial concretada en les visites i 

l’observació virtual concretada en el seguiment de les plataformes digitals i les 

tècniques no observacionals on s’ha fet servir el qüestionari, l’entrevista, la història de 

vida i el relat de vida.  

                                                        
99

 És una adaptació de l’anomenada etnografia escolar, que com explica Buendía (1998: 259-260) pretén 
descriure, explicar i interpretar la cultura de l’escola i focalitza sobre processos de canvi i innovació a les 
aules. 
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Per a la creació i disseny del diari de la investigadora, hem seguit les recomanacions de 

Latorre (2003) sobre la revisió contínua, així com les de Blaxter, Hughes i Tight (2008: 

63) i Vasilachis de Gialdiano (2006: 136), que coincideixen a afirmar que és un registre 

clau per a la investigació, ja que anota el progrés, els sentiments, els pensaments, les 

pors, les preocupacions, les inseguretats i les intuïcions dia a dia, també explicita els 

canvis i les transformacions que acompanyen el treball des del moment que va 

començar i perfila el context de la investigació. 

D’altra banda, la proposta personal de l’observació distingeix dos vessants: el 

presencial, que es materialitza en les visites i on els professors funcionen de mediadors 

i, el virtual, que comporta el seguiment de les plataformes digitals per part de 

l’investigador participant. Partim de les propostes d’observació qualitativa 

d’Hernández, Fernández i Baptista (2006) i Penalva i Mateu. La primera implica 

endinsar-se en profunditat en situacions socials i mantindre un paper de reflexió 

constant, on s’ha d’estar atent als detalls, successos i interaccions. La segona proposta 

es concreta en el que ells denominen l’observació de participació moderada, és a dir, 

aquella on l’observador demana aclariments. Aquest tipus d’observació no se sol 

implicar en les activitats del grup, únicament si s’allarga i, aleshores, acaba sent 

participació activa. Quant a la materialització d’aquesta observació juguen un paper 

destacat les descripcions detalladíssimes i àmplies juntament amb les notes de camp i 

els registres com proposa McKernan (1999: 80-84). Aquestes descripcions es fan d’una 

banda de les dotze visites als centres i, d’altra, de l’observació virtual de les 

plataformes digitals que s’ha dut a terme al llarg de cada avaluació.  

El qüestionari és l’única tècnica quantitativa utilitzada durant el treball de camp. En 

aquest cas forma part de l’estudi de casos d’aquesta investigació i es fa cara a cara, 

perquè s’assoleix un índex de resposta superior. Entre els enfocaments que Olivier 

Donnat (Lahire 2004: 61100) diferencia, aquesta investigació es decanta per l’enquesta 

que formula hipòtesis. Pel que fa al tipus de preguntes, a partir de les propostes de 

McKernan (1999: 145-147) i Berganza i Ruiz (2005: 190-191), el qüestionari dissenyat 

combina preguntes de resposta oberta i de resposta tancada. Per a l’anàlisi fem servir 

el primer nivell, que Blaxter, Hughes i Tight (2008: 232) anomenen estadística 

descriptiva. Disposa de percentatges, mitjanes i rangs. 

 Les entrevistes dutes a terme al treball de camp parteixen fonamentalment de la 

proposta d’Olaz (2008), ja que comparteixen l’ús del guió (memoritzat), com element 

vertebrador i de referència. També, pel que fa a la tipologia d’entrevistes, se segueix la 

                                                        
100

  Entre l’enquesta que proporciona representació exacta i l’enquesta que no considera la 

representativitat i la generalització, sinó que el resultat té una validesa limitada al grup elegit i 

ajuden a la formulació d’hipòtesis. 
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classificació Mayntz (1975: 134-135), citat per Olaz (2008: 27-30), atenent al grau 

d’estandardització i ens decantem per les entrevistes intensives o en profunditat, ja 

que la investigació que presentem pretén ampliar el coneixement sobre un problema 

mínimament estructurat. Finalment, organitzem les entrevistes en les quatre fases que 

hi proposa: la fase del contacte inicial, on s’estableix el marc en què transcorrerà 

l’entrevista, s’assenyala la importància de la seua contribució en la investigació i se li 

agraeix la col·laboració; la fase d’obertura, en què es formula la primera pregunta de 

manera genèrica en relació al tema que es tractarà i altres preguntes obertes; la fase 

de desenvolupament, en què s’ha d’aconseguir la màxima informació sobre el tema 

investigat i s’ha de reconduir necessàriament tantes vegades com siga necessari a 

l’entrevistat sobre el tema a tractar i, la fase de tancament, on l’entrevistador fa una 

síntesi de les conclusions més importants i es comenta a l’entrevistat que s’enviarà el 

resultat de l’estudi realitzat.  

A partir de la classificació de Pujadas (1992), la història de vida que fem servir és la 

història de vida de relats paral·lels, on se superposen els relats autobiogràfics 

d’alumnes d’una mateixa classe, ja que aquesta tècnica permet la reconstrucció del 

sentit de determinats fets o de la pertinença a determinats grups o institucions socials 

i constitueix una mostra representativa respecte al nostre univers d’anàlisi. Seguint la 

terminologia de Vasilachis de Gialdiano (2006: 184-194), la història de vida que 

utilitzem té un disseny multivocal o polifònic, el qual permet creuar referències i relats 

de diferents persones, està feta amb persones comunes, l’eix temàtic segueix una línia 

de vida i l’instrument que es fa servir és l’entrevista oberta. En el primer contacte amb 

els alumnes participants, i com a proposta personal, optem per fer història de vida 

individual de cadascun d’ells, però les següents trobades seran totes col·lectives. A 

més d’aquesta proposta, aquestes històries de vida fetes es caracteritzen perquè s’han 

dut a terme a partir del xat del Messenger. Actualment els sistemes d’Internet 

permeten realitzar històries de vida col·lectives, ja que poden organitzar que diverses 

persones es connecten en línia al mateix temps. Amb aquest instrument digital s’ha 

aconseguit molt satisfactòriament que l’entrevistat se senta còmode per a parlar de si 

mateix i no hem tingut problemes per a dur a terme les trobades.  

D’altra banda, i seguint Vasilachis de Gialdiano (2006: 184-194), l’ús del relat de vida té 

com a finalitat reflexionar d’allò social a partir d’un relat personal. Es basa en la 

subjectivitat i en l’experiència de l’individu, ja que aquest ha de ser part de la societat 

que s’estudia. El relat de vida és present a la investigació mitjançant l’ús del Google 

Documents. Cada alumne seleccionat per a les històries de vida participa també, 

setmanalment, amb una entrada cronològica al document que ha creat la 

investigadora dedicat al relat de vida, on s’hi conta en primera persona l’experiència 

com a individu que forma part de la societat que s’estudia.  
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Finalment, i després de la recol·lecció de dades i la posterior anàlisi a partir del grup de 

discussió i la triangulació, es formulen uns indicadors qualitatius que permeten 

l’avaluació de les pràctiques lectores en diferents formats digitals. 

5.3 Fases de la investigació i metodologia 

La investigació s’estructura en una sèrie de fases que ens facilita el seguiment 

compartit d’objectius i metodologies utilitzades al llarg de la investigació. Són tres i 

cadascuna, de manera ordenada i consecutiva, conté uns dels objectius específics 

esmentats i el(s) mètode(s) i tècniques que es duu(en) a terme per a poder 

materialitzar-los. A més, inclou una descripció precisa i concreta de la posada en marxa 

de la investigació, a través d’una graella, a partir d’una enumeració o mitjançant una 

breu explicació.  

5.3.1 Primera fase 

Objectiu: Observar l’aplicació de la pàgina web, el bloc i el wiki per a la promoció de la 

lectura en l’aula a partir de tres casos concrets 

L’objectiu principal de la primera fase es desglossa en altres tres més concrets: 

- Descriure el context territorial on es troben ubicades les pràctiques concretes 
de lectura; el centre educatiu 

- Detallar les plataformes digitals utilitzades per a la posada en marxa de les 
pràctiques i els subjectes que s’hi involucren 

- Retratar els components centrals que articulen el projecte; els mediadors, els 
grups i els participants seleccionats 

 

Mètode: El mètode per a dur a terme aquest objectiu és l’estudi de casos, 

concretament l’estudi de casos múltiple. 

 

Quadre 5.1 Adaptació de disseny de casos múltiples de Vasilachis (2006: 228)  

 

Nivell de l’estudi 

 

Dimensions del problema Fonts d’informació Procediments i 

tècniques 101 

                                                        
101 

Els procediments i tècniques utilitzats seran analitzats per l’investigador utilitzant com a eina el 

Microsoft Word, cap programa CAQDAS. Sí que s’ha utilitzat el Google.doc per editar i compartir tots 

els documents creats i el Dropbox per emmagatzemar-los. 
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Context 

 

Curs escolar 2010-2011 

Picanya 

L’Eliana  

València 

Mediadors de 

contactació (Rosa 

Sánchez) i Internet 

Entrevistes de 

presentació  

 

Marc 

institucional 

 

Centres escolars 

Escola Gavina 6é 

Colegio Helios 2n ESO 

IES Joanot Martorell 4T 

ESO 

Activitat real 

12 visites 

3 plataformes 

Documents centre 

Activitats 

 

L’observació de 

participació 

moderada  

Actors 

 

(triangulació) 

Professors (mediadors) 

 

 

 

Alumnes 

 

 

 

Observadora 

(investigadora) 

Testimonis 

 

 

 

Testimonis 

 

 

 

 

Centre i plataformes 

Entrevistes en 

profunditat i grup 

discussió 

 

Qüestionaris,  

històries de vida i 

relats de vida 

 

 

Diari i notes de 

camp 

 

Aquest quadre presenta el context, el marc institucional i els actors que han participat 

en l’estudi de casos múltiple. Quant al context, s’apunta la situació espaciotemporal 

d’un únic curs escolar compartit en tres localitats diferents on, com indica el marc, es 

troben els tres centres escolars i les tres classes seleccionades que seran l’objecte 

d’estudi de la nostra investigació. Per aconseguir la participació al projecte d’aquests 

centres, fem servir com a fonts d’informació i contacte persones físiques que 

funcionen de mediadors i Internet. Una vegada les persones que participen s’han 

compromés, comença l’estudi dels tres casos amb l’observació presencial realitzada 

amb les visites als centres i l’observació virtual de les plataformes. 

L’observació d’aquest estudi és de participació moderada per part de la investigadora i 

activa per part dels professors, els quals assoleixen el paper de mediadors al llarg de 

tot el treball de camp. Pel que fa als actors, s’estructuren en tres grups. El primer grup 

és el format pels tres professors triats. Els professors són els mediadors de 

l’observació, els membres participants en el grup de discussió i els entrevistats de 

l’entrevista en profunditat. El segon grup el forma l’alumnat. D’una banda la totalitat 

de la classe realitza el qüestionari que combina preguntes tancades i obertes, però 

únicament una quants elegits (voluntàriament), que formen el grup reduït, treballen 

directament amb la investigadora de forma virtual. A través del xat del Messenger es 
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duen a terme les històries de vida i, a partir del Google Documents, elaboren el relat 

de vida. Finalment, l’últim grup el protagonitza la investigadora (i moderadora del grup 

de discussió), la qual mitjançant les notes de camp i el diari del treball de camp 

completa la informació per a donar pas a la triangulació. 

5.3.2 Segona fase 

Objectiu: Interpretar les aportacions de la pàgina web, el bloc i el wiki en l’aula per a la 

promoció de la lectura al centre educatiu 

L’objectiu principal de la segona fase es desglossa en d’altres més concrets: 

- Analitzar i avaluar les respostes dels mediadors 

- Analitzar i interpretar la utilitat d’aquestes tres experiències reals a 

partir de les consideracions dels participants 

- Analitzar els textos creats pels alumnes a l’aula i introduïts a la 

plataforma 

 

Mètode: El mètode per a poder dur a terme aquest segon objectiu és el grup de 

discussió i la triangulació. El tipus de triangulació que s’utilitza fonamentalment és la 

triangulació d’informació, ja que al treball de camp partim de tres fonts diferents de 

dades: el professorat, l’alumnat i l’observadora102. No obstant això, també hi és 

present la triangulació metodològica, concretament la triangulació metodològica 

intramètodes, perquè s’utilitzen principalment diferents varietats del mètode 

qualitatiu per a recopilar i interpretar dades, a excepció de la tècnica del qüestionari.  

L’anàlisi i la interpretació d’aquestes tres experiències parteix de les dades que han 

estat recollides durant l’estudi de casos. Les dades s’han arreplegat en diferents 

formats depenent de la seua naturalesa. Hi trobem tres grups diferenciats. El primer 

grup el formen els documents en format paper que s’han inclòs al treball. Es troben 

escanejats i una part significativa s’han inclòs als apèndixs i, de manera seleccionada, 

al treball. Entre ells es troben els qüestionaris que es van passar a la totalitat 

d’alumnes de les tres classes, el material facilitat pel centre a través de fotocòpies i 

tríptics i els compromisos originals signats pels participants de la investigació. Al segon 

grup s’inclouen els documents sonors aconseguit a partir dels enregistraments i que 

apareixeran com a document sonor als apèndixs i transcrits, de manera seleccionada, a 

                                                        
102

 També es podria afegir un altre tipus de triangulació d’informació perquè es treballen tres entorns 

diferents: un centre públic, un concertat i un privat, però en aquesta investigació el nostre interés se 

concentra en el tipus d’actor seleccionat.  
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la investigació. Pertanyen a aquest grup les entrevistes en profunditat realitzades als 

tres professors, les reunions del grup de discussió i altres entrevistes dutes a terme a 

membres rellevants de la comunitat educativa. El tercer grup de dades està format 

d’una banda de documents publicats en xarxa, com ara les aportacions del relat de 

vida publicades al Google Documents i, d’altra, la resta de documents en format Word 

que hi ha i que tenen diverses procedències. Hi ha les històries de vida a partir del xat 

del Messenger, guardades i convertides a format Word i tota la redacció que la 

investigadora ha anat realitzant, des de les seues anotacions al diari, fins a les notes de 

camp de les visites, passant per l’observació virtual de les plataformes.  

Per tindre totes aquestes dades ben classificades als apèndixs, davant de cada material 

s’inclou una capçalera on apareix la data i el nom dels participants com a dades, el lloc, 

si la recollida ha estat presencial o digital com a manera i, finalment, l’objectiu que en 

la majoria de casos és obtindre informació en primera persona.  

Pel que fa a la naturalesa de les dades, les dades arreplegades són dades 

predominantment qualitatives, les quals ofereixen més detalls sobre el tema en 

consideració. L’única dada quantitativa és el qüestionari. Per a portar a terme la seua 

anàlisi es calculen les mitjanes i els percentatges. Com que l’objectiu de passar el 

qüestionari en aquesta investigació és com a forma de recol·lecció de dades, 

únicament amb una estadística descriptiva i l’exploració de les relacions internes entre 

parells de variables és suficient per a obtindre resultats. D’altra banda i des d’una 

perspectiva qualitativa, l’anàlisi de les entrevistes i de les històries de vida, l’observació 

de les plataformes i les visites es realitza a partir de l’examen de les dades i de 

l’extracció de les similituds i diferències. Per aconseguir aquest propòsit en les 

entrevistes i les històries de vida, en primer lloc s’identifica la procedència del 

document amb un informe que incloga les dades personals. Després se subratllen les 

aportacions que es consideren més rellevants de cadascun dels documents i s’anoten 

creant unitats de significat i, si cal, posant etiquetes classificatòries. Finalment, es 

contrasten les respostes de les entrevistes per unitats extraient les similituds i les 

diferències, es busquen temàtiques comunes i es fa un resum, el qual apareixerà en la 

redacció final de l’anàlisi i serà el resultat de tot aquest procés previ d’anàlisi i 

interpretació. 

En aquesta segona fase, és important assenyalar, per acabar, la diversitat de factors 

que cal tindre en compte a l’hora de dur a terme l’anàlisi, a banda dels formats, la 

procedència i la naturalesa dels documents que s’inclouen i que ja han estat explicats. 

Aquests factors pertanyen a l’anàlisi del discurs i s’estructuren en tres grups. El primer 

grup el formen els idiomes que s’han fet servir. La llengua vehicular ha estat 

predominantment el català i minoritàriament el castellà, ja que la llengua emprada i 

els documents que ha presentat la investigadora han estat exclusivament en català, els 
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dels professors també. Únicament dos alumnes han fet servir el castellà per a 

expressar-se en algun moment de la història de vida i els documents que ens han 

facilitat el centre del Colegio Helios també han estat elaborats en castellà. Al segon 

grup es diferencien dos tipus de canal: l’oral i l’escrit. Com ja s’ha comentat, l’oral s’ha 

utilitzat als grups de discussions i les entrevistes, les converses han estat enregistrades 

i, posteriorment, transcrites. En l’últim grup, s’inclou la varietat de registres. El registre 

utilitzat per part de la investigadora i el professorat ha estat l’estàndard i, en algun 

moment determinat, s’ha utilitzat un registre especialitzat de les tecnologies, sobretot 

en parlar de l’alfabetització digital al grup de discussió. Durant les converses 

mantingudes entre la investigadora i l’alumnat al xat del Messenger però s’observa en 

determinades ocasions l’ús del registre col·loquial. El motiu és doble, d’una banda ells 

utilitzen aquesta eina com a instrument de socialització i no com un recurs acadèmic, 

amb la qual cosa fan servir un registre familiar. D’altra banda, un dels motius pels quals 

s’aconsegueix que se senten còmodes és utilitzant en alguns moments emoticones o 

expressar-se com ells més s’identifiquen. A més, com hem apuntat en el corpus 

metodològic, les preguntes formulades han d’estimular i motivar l’entrevistat, així com 

traslladar els objectius al llenguatge familiar de l’entrevistat. 

5.3.3 Tercera fase 

Objectiu: Apropar exemples de pràctiques educatives de promoció de la lectura amb 

l’ús de les tecnologies a les persones interessades i valorar-ne els assoliments 

 

Mètode: Per a poder portar a terme aquest objectiu emprem els mètodes avaluadors. 

A partir dels resultats de l’anàlisi i la interpretació de les activitats analitzades durant la 

investigació per a la triangulació, s’extrauen uns indicadors d’avaluació103. Aquest 

indicadors, com apunta Lluch (2012), es defineixen com la mesura dels resultats de la 

investigació per comunicar-los a la comunitat. 

Per extraure els indicadors d’avaluació, es planteja una classificació que parteix de les 

tres perspectives de la triangulació d’informació. La primera perspectiva és la del 

professor, el primer bloc d’indicadors està enfocat als objectius i les competències que 

es volen aconseguir al llarg del curs escolar, és a dir, a l’aprenentatge que els 

                                                        
103

 Aquests indicadors d’avaluació poden ser aplicats a qualsevol pràctica lectora a l’aula amb l’ús de les 
tecnologies. 
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professors consideren que els alumnes han de fer per a l’assignatura104. La segona 

perspectiva correspon a l’alumne, el segon bloc d’indicadors tenen la base en l’interés i 

la motivació que els alumnes mostren en l’assignatura o en el projecte pel fet d’estar 

utilitzant aquestes eines. La tercera perspectiva és la de la mateixa plataforma a través 

de les percepcions de la investigadora, el tercer bloc indica les possibilitats i el 

rendiment que ha observat en el funcionament de la plataforma.  

L’elaboració i concreció dels quinze indicadors d’avaluació que hem extret i ara 

presentem ve donada per l’anàlisi de les intervencions dels participants d’aquesta 

investigació així com per les consideracions de la mateixa investigadora, contrastades 

conjuntament amb documents de referència que ens serveixen d’arguments 

d’autoritat. Aquests documents són els decrets que estableixen el currículum 

d’Educació Primària i Secundària Obligatòria, l’article de Henry Jenkins (2006), l’obra 

recopilatòria de J. J. Haro (2010) i l’informe de Margaix (2008) (veg. 3.2).   

 

Quadre 5.2 Disseny propi de classificació dels indicadors d’avaluació   

 

Perspectiva de la triangulació Indicadors d’avaluació 

Professorat Objectius i competències: 

- Lectoescriptura i cultura 

- Alfabetització digital 

- Aprendre a aprendre 

- Autonomia i iniciativa 

- Fer ciutadans 

Alumnat Motivació: 

- Interacció oberta 

- Coneixements previs 

- Protagonisme 

- Utilitat 

- Possibilitat d’elecció 

Observadora de la plataforma Possibilitats: 

- Comunicació 

- Diversitat 

- Periodicitat 

- Avaluació  

- Accessibilitat 

                                                        
104

 Cal subratllar que ací es deixen a banda els diferents continguts d’etapa del currículum pel que fa a 
l’assignatura de llengua i se centra en les competències bàsiques, les quals prenen especial 
protagonisme arran de la implantació de la LOE. 
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El primer bloc d’indicadors s’extrau de l’anàlisi i avaluació de les respostes que els 

professors mediadors han aportat amb les intervencions. Aquests indicadors es 

concentren en les competències bàsiques105. El segon bloc d’indicadors d’avaluació, 

extrets de l’anàlisi i interpretació de la utilitat d’aquestes tres experiències reals a 

partir de les consideracions dels grups participants, se centra en la motivació de 

l’alumnat. Finalment, el tercer bloc d’indicadors d’avaluació s’ha obtingut a través de 

l’anàlisi dels textos generats durant l’experiència per part de l’alumnat, són indicadors 

sobre les possibilitats que ens ofereixen aquestes plataformes digitals. 

Les competències bàsiques que es treballen en aquesta investigació, i que podem 

observar al quadre de disseny de la classificació dels indicadors d’avaluació, es 

descriuen al currículum d’Educació Primària106 i Educació Secundària Obligatòria107. A 

la competència comunicativa, el professor vol que l’alumnat adquirisca d’una banda la 

capacitat de saber comunicar oralment i expressar-se per escrit i amb els llenguatges 

audiovisuals, fent servir el propi cos i les tecnologies, amb gestió de la diversitat de 

llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les 

diferents funcions, és a dir, competència comunicativa lingüística i audiovisual. D’altra 

banda, es pretén que coneguen, comprenguen i valoren críticament diferents 

manifestacions culturals i artístiques, que les utilitzen com a font d’enriquiment i gaudi 

i que les consideren com a part del patrimoni dels pobles, és a dir, competència 

artística i cultural. De les competències metodològiques, destaquen l’alfabetització 

digital i la competència d’aprendre a aprendre. A la primera competència 

metodològica el professor vol que l’alumnat puga, d’una banda, gestionar la 

informació, des de saber com accedir-hi fins a la seua transmissió, tot usant distints 

suports, incloent-hi l’ús de les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i 

comunicar-se. També implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la 

informació disponible, contrastant-la quan calga, i el coneixement de les normes de 

conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seues fonts en els 

distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals, és a dir, el 

tractament de la informació i la competència digital. Pel que fa a la segona 

competència metodològica, el professor busca que l’alumnat siga capaç de gestionar i 

controlar les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o 

eficàcia personal, incloent tant el pensament estratègic com la capacitat de cooperar, 

                                                        
105

 Cal subratllar que en aquesta investigació es deixen a banda els diferents continguts d’etapa del 
currículum pel que fa a l’assignatura de llengua i se centra en les competències bàsiques, les quals 
prenen especial protagonisme arran de la implantació de la LOE. 

106
< http://www.docv.gva.es/datos/2007/07/24/pdf/2007_9730.pdf>. 

107
 <http://www.docv.gva.es/datos/2007/07/24/pdf/2007_9717.pdf>. 
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d’autoavaluar-se i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball 

intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi, és a dir, aprendre a 

aprendre. La competència personal se centra en l’autonomia i la iniciativa personal. El 

professor mira que l’alumnat aconseguisca un conjunt de valors i actituds personals i 

interrelacionades, el control emocional, així com la capacitat de demorar la satisfacció 

immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos, i la capacitat de triar amb 

criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per 

desenvolupar les opcions i plans personals, en el marc de projectes individuals o 

col·lectius, responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral.Per 

últim, a la competència centrada en conviure i habitar el món, el professor cerca que 

d’una banda, l’alumnat interprete la informació que rep i prenga decisions amb 

iniciativa i autonomia en un món en què els avanços que es van produint són molt 

ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural, 

és a dir, la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic; d’altra 

banda, que comprenga la realitat social en què viu, afronte la convivència i els 

conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i 

exercisca la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau 

i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el 

compliment dels drets i obligacions cívics, és a dir, la competència social i ciutadana. 

De l’assoliment de les competències bàsiques, Haro (2010) apunta que els alumnes 

han d’aprendre a controlar l’adquisició del seu propi coneixement, han de tindre certa 

autonomia en allò que aprenen, així com han de saber exercitar la seua creativitat i 

saber extraure conclusions aplicant la raó i la intel·ligència. 

Part de la motivació i l’interés que, segons l’alumnat, desperta l’ús de les tecnologies 

en la promoció de la lectura a l’aula ve donada perquè el seu ús ofereix la possibilitat 

d’anar més enllà de l’aula, és a dir, la informació pot anar o pot vindre d’altres aules, 

d’altres centres o, fins i tot, d’altres promocions. És el que hem anomenat “interacció 

oberta”. L’alumnat també valora el fet que disposa de coneixements previs que pot 

posar a la pràctica i demostrar. Els alumnes estan familiaritzats amb aquesta cultura 

tecnològica, ja que l’utilitzen en el seu dia a dia, ho relacionen amb l’oci i això fa que 

els resulte més divertit, se senten més còmodes i participen més. No obstant això, 

l’alumnat és conscient que es troba en l’àmbit acadèmic i en gran part assumeix, com 

assenyala Margaix (2008), que cada xarxa social crea la seua cultura, té una missió 

concreta i un públic determinat. A més, el fet de voler demostrar eixos coneixements 

implica ensenyar a la resta, fer-ho públic, exhibir-se, amb la qual cosa l’esforç és major 

i també els resultats. Aquest interés que anima els adolescents a crear i compartir, 

Jenkins (2006) l’anomena “cultura participativa” mentre que Haro (2010) parla de 

“participació col·lectiva”, caracteritzada per compartir, interactuar i col·laborar. També 

els resulta motivador poder ensenyar i aprendre els uns dels altres. Haro (2010) 
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destaca el reconeixement del treball alié, no apropiant-se’l sinó edificant i construint a 

partir d’ell. A l’aula hi ha canvis de rols entre l’alumnat, ja que no necessàriament 

aquells que més coneixements de l’assignatura tenen, els tenen de les tecnologies i a 

la inversa. A més, és una manera d’atendre la diversitat i ajudar-se mútuament.Una 

altra motivació detectada és la utilitat. L’alumnat fa un aprenentatge útil i pràctic, ja 

que posteriorment podrà aplicar-ho en altres àmbits. Totes les activitats que fan 

utilitzant les tecnologies aplicades a la promoció de la lectura, en un futur pròxim les 

podran aplicar al seu entorn acadèmic, professional o, fins i tot, personal. Finalment, 

l’últim aspecte motivador que hem identificat està estretament vinculat amb 

l’opcionalitat, és a dir, amb el fet de poder elegir entre fer una activitat o una altra, 

entre utilitzar una eina concreta o una altra, entre triar una determinada lectura o una 

altra, és a dir, la possibilitat d’elecció.  

Quant a les possibilitats que hem observat que ens han oferit les plataformes digitals, 

les hem estructurat en cinc apartats. El primer comprén el fet de poder compartir 

informació, treballar conjuntament i estar en contacte, la qual cosa implica aprendre 

coses de la resta de la gent, comparar-les i, fins i tot, millorar-les. Jenkins (2006) 

defineix aquest aprenentatge d’explotar el potencial de la comunicació en les xarxes 

com a “intel·ligència col·lectiva”. Un altre apartat està format d’una banda per la 

interdisciplinarietat i d’altra per la diversitat de formats que poden assolir els diferents 

treballs. Implica la participació de diverses disciplines i la utilització de distints formats 

per a la realització d’una mateixa activitat. El tercer apartat es distingeix per la 

possibilitat d’informar de la periodicitat i de marcar continuïtat i ritme. La plataforma 

controla i indica si s’han presentat els treballs en la data establerta o quan i quantes 

vegades han accedit per a revisar-los. El quart apartat se centra en la capacitat 

d’avaluació de la plataforma, de mostrar els aprenentatges que s’han fet des del 

principi fins al final. A través de la plataforma, es mostra el procés i els resultats i, fins i 

tot, es poden seleccionar els millors treballs dels alumnes i oferir-los públicament en 

cadascuna de les activitats108. L’últim apartat es basa en la possibilitat de guardar (es 

poden fer còpies de seguretat), recuperar, ordenar, modificar i accedir-hi en qualsevol 

moment i de qualsevol ordinador a la informació sol·licitada. Haro (2010) considera la 

recuperació de la informació un dels trets que caracteritzen els serveis i eines 2.0. 

5.4 Grup de treball 

El grup de treball d’aquesta investigació està format per participants externs i per 

participants interns. Els participants externs són dos. D’una banda, la investigadora, 

                                                        
108

 Antoni de la Torre anomena portfoli aquest procediment i així ho hem reflectit al nostre treball.  
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observadora del treball de camp i moderadora del grup de discussió: Maite Monar van 

Vliet i d’altra, la directora de la tesi doctoral i assistent del grup de discussió: Gemma 

Lluch. Pel que fa als participants interns, el grup s’estructura en quatre apartats. El 

primer grup correspon als tres professors-mediadors i membres participants del grup 

de discussió: Albert Dasí, Antoni de la Torre i Evaristo Romaguera; el segon grup són 

els alumnes triats per a les històries de vida i els relats de vida: Sandra Canós, Javier de 

la Torre, Jordi Panayiotopoullos, Laura Armengot, María Moreno, Jorge Castañeda, 

Patricia Viñals, Roser Verdevio i Albert Sánchez; el tercer grup el formen la totalitat 

d’alumnes dels grups participants, és a dir, el grup de 6é de Primària d’Escola Gavina, 

el grup de 2n d’ESO A del Colegio Helios i el grup de 4t d’ESO E de l’IES Joanot 

Martorell del curs escolar 2010-2011 i, finalment, l’últim grup és la comunitat 

educativa dels tres centres escolars, en què destaquen membres representatius que 

s’han implicat en aquest projecte com són Raquel Pérez Bosch, bibliotecària voluntària 

i coordinadora d’un club de lectura del Colegio Helios i Fina Mas Grau, membre de 

l’àmbit de biblioteca, professora de llengua i psicòloga de l’Escola Gavina. 

Com s’indica al gràfic, el funcionament del grup de treball depén de la instrucció de la 

investigadora, la qual ha de coordinar els participants externs. La seua tasca com a 

coordinadora consisteix principalment a mantindre una comunicació fluïda, constant i 

recíproca amb la resta de participants, ja que durant tot el curs escolar s’han d’establir 

i confirmar reunions, entrevistes i visites als centres. A més, el professorat i la 

investigadora intercanvien informació sobre el procés d’evolució dels alumnes. 

 

Quadre 5.3 Gràfic sobre el funcionament del grup de treball 

 

 

 

Investigadora 

Alumnat Grups 
Comunitat 
educativa  

Professorat 
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5.5 Investigador i mediadors 

Hai persoas que poden facilitar o encontro entre os nenos e os libros. Estes 

mediadores poden estar na familia, nas bibliotecas, nas librerías, nos 

medios de comunicación... e, moi especialmente, nos centros escolares. O 

profesorado desenvolve un papel fundamental como modelo lector e 

tamén como axente activo no fomento da lectura. 

(Col·lectiu Acatrotintas109) 

 

A partir de l’aplicació i adaptació dels estudis sobre el paper de l’investigador i el 

mediador, de Martín Barbero i Lluch (2011) d’una banda, i de Vasilachis (2006) d’altra, 

aquesta investigació parteix d’una investigadora, tres professors mediadors que 

realitzen la funció d’observadors participants i una selecció d’alumnes que participen 

de subjectes. No obstant això, i al mateix temps, professors i alumnes són els actors 

que protagonitzen aquest treball.  

Pel que fa a les accions que ha desenvolupat la investigadora (Lluch 2012: 136), cal 

destacar: 

– L’observació presencial i virtual de la promoció de la lectura que realitza 

amb la finalitat d’obtindre dades per a la seua anàlisi. 

– El fet d’escoltar els mediadors (professors) i els participants (alumnes).  

– Comunicar, a través del Google Documents, els avanços i resultats de la 

investigació als mediadors (però no als participants, per no condicionar-

los).  

– Analitzar i interpretar les dades obtingudes, afinant-ne l'anàlisi per 

distingir els beneficis extrets des del punt de vista de tots els agent actius. 

 

Seguint la classificació que proposa Lluch (2012: 138), el tipus de mediador utilitzat en 

aquesta investigació és el mediador d’una pràctica de lectura. En aquest estudi, 

participen tres mediadors, relacionats en l’àmbit educatiu i la biblioteca escolar. 

Aquest tipus de mediador, com explica l’autora, és el més habitual i gestiona i 

implementa la pràctica diàriament. A la investigació, ha proporcionat dades a la 

investigadora per a la millora i ajuda en l’avaluació. Els professors, que són els 

mediadors, s’han relacionat molt estretament amb els usuaris de la pràctica, els 

alumnes, però no han format part del mateix grup o, almenys, al mateix nivell. 

                                                        
109 <http://bega-horadeler.blogspot.com/search?updated-max=2007-04-27T09:19:00%2B01:00&max-

results=50>.  
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Durant el treball, la investigadora ha facilitat el treball del mediador gràcies al Google 

Documents, on ha anant compartint amb ells totes les dades recollides i les seues 

posteriors anàlisis. D’aquesta manera, els professors s’han retroalimentat amb les 

aportacions que la investigadora ha extret de l’observació i interpretació i han pogut 

aportar dades i plantejar preguntes des de l’observació participant110.  

                                                        
110

 L’enllaç és <https://docs.google.com/?tab=mo&authuser=0&pli=1#home>.  
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TERCERA PART. TREBALL DE CAMP 

Aquesta tercera part atén l’àmbit pràctic de la investigació, el treball de camp. 

S’estructura en quatre apartats. Els tres primers apartats coincideixen amb els mètodes 

utilitzats per a poder dur-lo a terme: l’estudi de casos, el grup de discussió i la 

triangulació. Amb aquestes tres metodologies s’acompleixen els objectius específics 

plantejats que van de l’observació a l’acostament de les pràctiques proposades, passant 

per l’anàlisi i la interpretació de les plataformes digitals quant a la promoció de la 

lectura a l’aula. El quart apartat comprén les conclusions finals de la investigació.  

El primer apartat descriu detalladament el context i els participants de l’estudi de 

casos d’aquesta investigació que han estat observats. La descripció s’inicia amb els 

centres triats, continua amb els professors seleccionats, tot seguit es donen a conéixer 

els estudiants triats i finalitza amb les plataformes que han estat utilitzades. La 

informació s'ha ordenat seguint un ordre lògic i es presenta del més general al més 

concret. 

Al segon apartat es tracta el grup de discussió. S’explica com s’ha format i dut a terme 

el grup en aquest estudi. Es concreten d’una banda els membres, les característiques 

que presenten i les respectives funcions i, d’altra, la ubicació espacial, l’horari i la 

durada de les reunions, sense oblidar la llengua vehicular utilitzada i l’estructura de 

cadascuna de les sessions. L’apartat mostra les quatre reunions del grup de discussió 

que s’han realitzat a través de les actes. Els següents dos apartats els constitueixen 

d’una banda els compromisos de participació a què han arribat els professors, els 

alumnes seleccionats i la investigadora i, d’altra, el llibre de participants que planteja 

aquesta investigació. 

El tercer apartat és la triangulació. Com que la triangulació utilitzada és principalment 

la d’informació a partir de tres perspectives, aquest apartat es divideix en cadascuna 

d’aquestes: la informació dels professors, la informació dels alumnes i la informació de 

l’observador. La perspectiva del professor l’obtenim de les entrevistes en profunditat i 

l’anàlisi duta a terme i de les intervencions realitzades al grup de discussió. El punt de 

vista dels alumnes es reflecteix en l’anàlisi quantitativa del qüestionari grupal però, 

sobretot, en l’anàlisi qualitativa de les històries de vida individuals i col·lectives i dels 

relats de vida dels participants voluntaris. Finalment, la informació de la investigadora 

ens ve donada per quatre tècniques: el diari personal del treball de camp, l’observació 

presencial aconseguida amb les visites als centres i l’observació virtual de les 

plataformes digitals, així com per l’anàlisi del discurs dels textos generats durant la 

investigació, els textos creats pels alumnes a l’aula, els textos generats pels alumnes 

per a la investigació i els textos generats pels professors sobre la creació dels alumnes. 
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L’últim apartat inclou les conclusions. Hi ha un total de nou conclusions extretes de 

cadascun dels nou objectius plantejats, a més d’una reflexió final.  
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6. Estudi de casos 

L’estudi de casos se centra en casos especials, en la nostra investigació s’estudien 

exemples d’experiències reals al centre escolar de promoció de la lectura amb les 

tecnologies. Aquest treball no va dirigit a l’estudi de grans mostres de població sinó a 

la descoberta i comprensió del significat de casos amb particularitats significatives. 

Aquest estudi de casos és múltiple, ja que està constituït per tres casos escolars 

diferents durant el curs 2010-2011. Com s’indica al gràfic, l’objectiu primer és donar 

una visió completa i heterogènia de la promoció de la lectura amb les TIC que es fa 

actualment en alguns centres escolars valencians a través de tres casos concrets i, 

malgrat que els tres professors són de l’especialitat de llengua (bé catalana, bé 

castellana)111, s’han triat tres centres diferents, amb tres cursos diferents i, fins i tot, 

on cada plataforma utilitzada té la seua pròpia identitat. D’aquesta manera l’estudi 

arriba a un públic general i qualsevol lector pot sentir-se identificat i seguir la iniciativa.  

 

Quadre 6.1 Gràfic de l’estudi de casos múltiple d’aquesta investigació  

 

 

 

 

                                                        
111

 Antoni de la Torre i Albert Dasí són professors de català, Evaristo Romaguera, de castellà. 

Estudi de casos múltiple.  

La promoció de la lectura amb les TIC 

IES Joanot Martorell 

Centre públic 

Antoni de la Torre 

4t d'ESO 

Sandra Canós 

Javier de la Torre 

Jordi  Panayiotopoullos 

Laura Armengot 

Àlex Ibáñez 

Wiki 

Escola Gavina 

Centre concertat 

Albert Dasí 

6é de Primària 

Roser Verdevio 

Albert Sánchez 

Pàgina web de l'escola 

Colegio Helios 

Centre privat 

Evaristo Romaguera 

2n d'ESO 

Maria Moreno 

Patricia Viñals 

Jorge Castañeda 

Blog d'aula 
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La informació utilitzada per a realitzar la descripció de l’estudi de casos prové en la 

seua totalitat dels documents reals creats a partir de les converses amb els membres 

de la comunitat educativa, de les dades extretes de l’observació real de les visites als 

centres i de l’observació virtual de les plataformes. La informació de la descripció dels 

tres centres s’ha obtingut a partir de les converses i la correspondència electrònica 

mantinguda amb els professors. Aquests han contrastat la informació amb les dades 

de la directiva del centre com ara el projecte educatiu del centre o la programació 

anual. La informació dels professors prové, en gran part, de l’entrevista en profunditat 

mantinguda amb ells. No obstant això, la investigació per la xarxa l’ha completada. La 

informació dels alumnes ha estat extreta dels qüestionaris, les visites i les històries de 

vida. A més, per a descriure l’alumnat del centre, s’ha demanat a la directiva el nombre 

de matriculats d’aquest curs. La resta d’informació se centra en la classe, és a dir, els 

tres grups analitzats funcionen d’exemple de la totalitat del centre i les dades extretes 

els representen. Pel que fa a les plataformes, la informació descrita beu de totes les 

fonts possibles; els professors, els alumnes i l’observadora. 

6.1 Centres 

Hi participa un centre escolar públic, un centre escolar privat i un centre escolar 

concertat. Els tres centres són valencians, estan situats a la mateixa ciutat o a les 

rodalies. La distància que hi ha entre aquests tres centres és de menys de vint-i-dos 

kilòmetres, com podem observar al següent mapa. 

 

Quadre 6.2 Mapa extret del Google Maps de les tres ubicacions de l’estudi de casos 
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El centre públic és l’IES Joanot Martorell de València, està situat entre el barri de Sant 

Marcel·lí i el barri de la Torre, a la perifèria de la ciutat de València, el curs triat és 4t 

d’ESO i la plataforma que fan servir és el wiki. El centre concertat és l’Escola Gavina 

situada a Picanya, el curs triat és 6é de Primària i la plataforma, la pàgina web de 

l’escola. Finalment, el centre privat és el Colegio Helios situat a l’Eliana, el curs triat és 

2n d’ESO i la plataforma, el bloc d’aula col·lectiu.  

6.1.1 IES Joanot Martorell 

L’IES Joanot Martorell està ubicat a deu minuts del barri de Sant Marcel·lí i a deu  

minuts del barri de La Torre. És un centre perifèric i sols s’utilitza per a activitats 

lectives. Aquest any té matriculats set-cents trenta alumnes. La directiva i el 

professorat estan molt orgullosos de l’alumnat, perquè en contrast amb altres no és un 

centre conflictiu. És un centre on l’alumnat és una mica dòcil i bastant participatiu, 

receptiu i cooperatiu. El barri de Sant Marcel·lí té una Unió Musical de la qual naixen 

molts músics de qualitat. Molts dels alumnes són músics de la Unió Musical i molts dels 

grups de rock juvenils de València són de Sant Marcel·lí. Hi ha dos grups de línia en 

cada curs, perquè molts pares senten la necessitat que els fills aprenguen català, a 

pesar de ser un barri d’immigració. El centre disposa de més de huitanta professors, 

dels quals una gran part són dones. Hi ha molt poca mobilitat al centre i el planter és 

fix. L’ordre i la disciplina funcionen. És un centre on hi ha molt poca innovació, 

investigació i coordinació. Els esforços individuals del professorat es perden i tot queda 

reduït a l’aula. La comunicació interdepartamental no existeix. 

6.1.2 Escola Gavina 

L’Escola Gavina està ubicada a Picanya. Aquest curs escolar té matriculats tres-cents 

vint-i-cinc alumnes dels quals més d’un cinquanta per cent són de Picanya o de gent 

que treballa a Picanya. Hi ha una relació important amb les diferents activitats culturals 

del poble com són el Mercat Solidari de Picanya, la celebració de la Setmana Literària o 

la Setmana Atlètica amb la resta de centres escolars de Picanya, els Premis 

d’Investigació local o les Trobades de l’Horta. És una escola valencianista, ja que la 

llengua és el capdavant de tot. L’escola té el programa d’inversió lingüística aprovat 

per Conselleria. La llengua vehicular de l’escola és el català. També és una escola 

cooperativa, ja que reflecteix treball col·laboratiu i treball cooperatiu, així com una 

escola oberta a la participació. Es caracteritza per una preocupació molt important per 
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les necessitats de l’educació actual, com indica el Projecte Educatiu del Centre: 

“compromesa amb la investigació i la renovació pedagògica”. 

6.1.3 Colegio Helios 

El Colegio Helios està ubicat a l’Eliana. Durant el curs 2010-2011 s’han matriculat sis-

cents noranta-set alumnes. Cada vegada hi ha menys alumnes de València i més de 

l’entorn del col·legi. Durant el període de la investigació, l’alumnat de l’Eliana i de Llíria 

formen el setanta per cent. El centre no té un senyal d’identitat, encara que des de la 

creació del Seminari de Pla de Lectura i Biblioteca el centre ha estat molt marcat per 

l’interés per la lectura. No és un centre típic privat. Té una història inicial de quinze 

anys de cooperativa. Actualment el centre disposa d’una quantitat considerable de 

plataformes digitals: vint-i-set concretament, com indica l’últim document que es va 

presentar durant el curs 2010-2011 al Taller de Formació del Professorat, organitzat 

pel Seminari de Pla de lectura i Biblioteca i el Departament d’Orientació.  

6.2 Professors  

Per a dur a terme el treball de camp, el primer pas va ser triar tres docents que 

treballaren la lectura a l’hora de fer classe a través de plataformes digitals, els quals 

servirien de model i exemple de pràctiques lectores en el marc educatiu i podríem 

extraure’n una part dels indicadors d’avaluació. 

L’elecció del professorat no va ser arbitrària, sinó que va estar molt pensada i 

meditada. Primer, es van demanar referències a altres persones interessades en 

aquesta investigació entre les quals destaca Rosa Sánchez González, assessora de 

l’àmbit lingüístic del Cefire de València. Després es van consultar quins projectes ja 

havien posat en marxa ells o els centres on treballaven pel que feia a la promoció de la 

lectura i a l’ús de les TIC. Finalment, es va demanar una cita per oferir-los participar a 

la investigació. Tots tres van acceptar112. 

Els professors seleccionats són Antoni de la Torre, Albert Dasí i Evaristo Romaguera, 

professors de l’assignatura de llengua, amb una llarga trajectòria en educació. Es 

caracteritzen perquè quan fan classe el foment de la lectura, l’ús de tecnologies i l’ús 

de la biblioteca hi són presents.  

                                                        
112

 En un primer moment va hi haure una quarta docent però, finalment, no va continuar al projecte. 
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6.2.1 Antoni de la Torre 

El professor Antoni de la Torre Chocano fa classe des de l’any 1990 a l’IES Joanot 

Martorell. Des de 1991 imparteix cursos per al professorat i, des de l’any 2008, s’ha 

especialitzat en la introducció de les noves tecnologies a l’aula.  

En el curs 2010-2011 a l’institut imparteix l’assignatura de Valencià. Llengua i 

literatura, fa el Taller de llengua de valencià i és tutor de 4t d’ESO. Anteriorment, 

també ha fet classe de Francés, Anglés, Comunicació audiovisual i l’optativa de 

Dramatització i teatre. Ha estat cap de departament. Durant aquest curs escolar 

experimenta amb la introducció del portfoli digital a partir del wiki. 

Pel que fa als projectes de lectura, des del curs escolar 2006-2007 ha treballat les 

lectures obligatòries trimestrals a través de les TIC mitjançant una sèrie de treballs 

multimèdia, d’investigació i de redacció. Ho fa a partir dels wikis i els blocs d’obres 

concretes, gèneres i temàtiques significatives. Pel que fa als wikis elaborats per al 

treball amb alumnes, el curs 2006-2007 va crear per a 2n de Batxillerat Diccionari per a 

ociosos113 i Històries del senyor Keuner114, a més de Contes del món115 que el curs 

2010-2011 continua en ús. El curs 2007-2008 va produir per a 2n de Batxillerat 

Lectures de la tercera116 i Els llenguatges de Pao117. El curs 2008-2009 va fer per a 4t 

d’ESO L’oral formal118 i Llegir poesia119 i el curs 2009-2010 va compondre per a 4t 

d’ESO Pel·lícula verge (contes perversos)120. Pel que fa als blocs, destaquen Segon de 

bat121 i Polítiques d’igualtat122.  

Els projectes que desenvolupa Antoni de la Torre a l’IES Joanot Martorell pel que fa a la 

lectura i a les TIC són individuals i els posa en pràctica a la seua aula. No obstant això, 

disposa del suport de l’equip directiu i participa en activitats de centre com ara la 

setmana cultural o els encontres amb escriptors.  

                                                        
113

 <http://diccionariperaociosos.wikispaces.com/>. 

114 <http://senyorkeuner.wikispaces.com/home>. 

115
 <http://contesdelmon.wikispaces.com/>. 

116 <http://lecturesdelatercera.wikispaces.com/>.  

117 <http://llenguatgesdepao.wikispaces.com/>. 

118
 <http://oralformal.wikispaces.com/>.  

119
 <http://llegirpoesia.wikispaces.com/>. 

120
 <http://peliverge.wikispaces.com/>.  

121 <http://segondebat.blogspot.com/>. 

122
 <http://formacioenigualtat.blogspot.com/>.  
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6.2.2 Albert Dasí 

El professor Albert Dasí i Aloi fa classe des de l’any 1985 a Escola Gavina i, des de 1990, 

ha publicat obres de literatura infantil i juvenil en català com ara El gran invisible, Rom, 

senyor de la Calderona o La reina Tarel·la123. Des del 2001 és director del centre i fa 

classe de llengua a 6é de Primària. 

Com a director del centre, ha potenciat la lectura i les tecnologies. Pel que fa a la 

lectura, ha organitzat setmanes monogràfiques dedicades a la llengua i la literatura 

(amb xarrades amb escriptors, lectures col·lectives davant dels pares, maratons 

lectores), presentació de llibres i d’autors, campanyes de lectura, visites habituals a la 

Fira del Llibre des dels menuts fins als grans i participació en trobades de lectura. 

Quant a la tecnologia, ha aconseguit que l’escola dispose d’un cablejat, perquè totes 

les aules tinguen accés a Internet. 

Aquest curs inicia les seues classes amb la visita a la pàgina web de l’escola, a qualsevol 

bloc interessant dels alumnes o a blocs externs per treballar la lectura a través de 

notícies. A més, els alumnes participen a Escoles en Xarxa amb la creació de cròniques. 

Els projectes de lectura i de TIC que duu a terme Albert Dasí són un treball de centre 

on tot el claustre hi col·labora i participa. Hi ha una implicació en l’escola per al 

desenvolupament de qualsevol activitat que sempre apareix reflectida a la pàgina web.  

6.2.3 Evaristo Romaguera 

El professor Evaristo Romaguera fa classe des de l’any 1985 al Colegio Helios, és a dir, 

des que es va fundar. En aquest curs escolar, i des del curs escolar 2000-2001, 

imparteix Llengua i Ciències socials. Abans era professor de 5é de Primària i ara fa 

classe a Secundària en 1r i 2n d’ESO. També s’encarrega de les tasques administratives 

del centre. 

Al col·legi, va fundar el curs 2005-2006 el Seminari de Pla de Lectura i Biblioteca, amb 

la intenció de reunir-se una vegada al mes i fer activitats sobretot de promoció de la 

biblioteca, que fins feia uns anys era un local sense molt d’ús. Pel que fa als projectes 

de lectura, el més important que ha dut a terme és la creació del Club de Lectura, que 

va començar el curs 2004-2005. També ha creat un grup de voluntaris de biblioteca de 

Secundària que s’encarreguen d’organitzar i fer funcionar la biblioteca de Primària els 

dilluns (la resta de la setmana es reuneixen els clubs de lectura) i un grup de voluntaris 

                                                        
123 Per a consultar la biografia i la bibliografia de l’autor o contactar amb ell personalment: 

<http://www.clijcat.cat/diccionari/Catala/Diccionari.html>. 
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de Batxillerat que s’encarreguen d’obrir la biblioteca de Secundària durant tota la 

setmana. 

Pel que fa a l’ús de les TIC, des de l’any 2005 té ordinadors a l’aula i treballa amb un 

bloc d’aula col·lectiu. També participa des del curs escolar 2006-2007 als concursos 

d’Educared. Ha guanyat el 2n premi al 8é Certamen Educared A navegar amb el bloc de 

2n d’ESO en el curs 2006/2007 La bitácora de los lectores, el 3r premi al 9é Certamen 

Educared A navegar amb el bloc de 2n d’ESO en el curs 2007/2008 Somos, el 2n premi 

al 10é Certamen Educared A navegar amb el bloc de 2n d’ESO en el curs 2008/2009 De 

palabra, el 1r premi al 10é Certamen Educared A navegar, Modalitat Educalab amb el 

bloc de 2n d’ESO en el curs 2008/2009 Entre semana, el 4t classificat al Certamen 

Internacional d’Educared 2009/2010 amb el bloc de 2n d’ESO en el curs 2009/2010 

Lectoredes i 5é classificat al Certamen Internacional d’Educared 2009/2010 amb el 

bloc de 2n d’ESO en el curs 2009/2010 En busca de la Ciudad de las Bestias124.  

Els projectes de promoció de la lectura i ús de les tecnologies que duu a terme Evaristo 

Romaguera al Colegio Helios són personals en primera instància. Ell és el promotor de 

les activitats realitzades. Una part dels projectes els treballa a títol personal a l’aula 

però una altra part d’activitats significatives les posa en pràctica en tot el centre 

educatiu, com ha estat la creació dels clubs de lectura, la biblioteca del dilluns o els 

recitals de poesia anuals.  

6.3 Estudiants 

Els estudiants que han participat en aquesta investigació es divideixen en dos grups 

diferenciats. D’una banda, es troben els alumnes seleccionats que voluntàriament han 

participat més a fons en aquest treball de camp, els quals apareixen descrits 

individualment i, d’altra, hi ha la totalitat de l’alumnat dels grups estudiats, és a dir, el 

4t d’ESO E de l’IES Joanot Martorell, el 6é de Primària d’Escola Gavina i el 2n d’ESO A 

del Colegio Helios, que representen l’alumnat dels centres.   

Els deu alumnes seleccionats que han participat en aquesta investigació comparteixen 

l’interés per la lectura i per les tecnologies, però és un alumnat molt heterogeni 

perquè provenen de tres centres diferents, de tres localitats diferents, de tres grups 

diferents i, per tant, tenen una edat diferent.  

Les dades de la totalitat d’alumnes d’aquests tres grups concrets (d’aquests tres 

centres esmentats): el 4t d’ESO E de l’IES Joanot Martorell, el 6é de Primària d’Escola 

                                                        
124 Per a consultar els projectes presentats a Educared: <http://eso2a.Wordpress.com/proyectos-

presentados-en-certamenes-educared>.   
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Gavina i el 2n d’ESO A del Colegio Helios, funcionen de mostra i exemple de la totalitat 

del centre on es troben ubicats i, per tant, contextualitzen i donen una visió genèrica 

de la procedència de l’alumnat, dels estudis i oficis dels pares i les mares i, fins i tot, 

dels estudis musicals que segueixen.  

Els alumnes de l’IES Joanot Martorell són alumnes d’un centre públic que viuen a la 

ciutat de València, són de 4t d’ESO i tenen quinze anys. Són vint-i-set alumnes a classe: 

sis procedents del barri de La Torre, set del barri de La Creu Coberta, huit del barri de 

Sant Marcel·lí i sis procedents d'altres barris o de fora de València ciutat. Nou alumnes 

segueixen estudis musicals de nivell mitjà i tres d’ells formen part del grup de hard 

rock anomenat The RockRoaches. Gràcies a l’anàlisi del qüestionari inicial, es pot saber 

que pel que fa als estudis dels pares, un 50% tenen la Formació Professional o el 

Batxillerat i un 38% estudiaren a la universitat i, pel que fa a l’ofici, un 58% són 

empleats i un 35% professionals. 

 

Quadre 6.3. Fotografia del grup The RockRoaches 

 

 

 

Els alumnes de l’Escola Gavina són alumnes que estudien en un centre concertat de 

Picanya, són de 6é de Primària i tenen onze anys. Són vint-i-sis alumnes a la classe: 

onze de Picanya, set de València, tres de Bétera, dos de Torrent, dos de Paiporta i un 

de Xirivella. Gràcies a l’anàlisi del qüestionari inicial, es pot saber que pel que fa als 

estudis dels pares, un 58% no saben què van estudiar i un 38% saben que estudiaren a 

la universitat i, pel que fa a l’ofici, un 54% són professionals, amb un percentatge 

important de docents. 

Els alumnes del Colegio Helios són alumnes d’un centre privat que viuen a la zona 

residencial de l’Eliana, són de 2n d’ESO i tenen tretze anys. Són vint-i-quatre alumnes a 

classe: set de les urbanitzacions de l’Eliana, dos del poble, cinc de València, un de les 
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urbanitzacions de Sant Antoni de Benaixeve, dos de les urbanitzacions de Bétera i un 

del poble, quatre de les urbanitzacions de Riba-roja i un del poble, i un de les 

urbanitzacions de la Pobla de Vallbona. Gràcies a l’anàlisi del qüestionari inicial, es pot 

saber que pel que fa als estudis dels pares, un 38% no saben què van estudiar i un 42% 

saben que estudiaren a la universitat i pel que fa a l’ofici, un 58% són professionals. 

Tots els alumnes d’aquests tres grups han realitzat un qüestionari inicial per tindre una 

visió de classe, però per a la resta de projectes de la investigació s’ha fet una selecció 

on l’alumnat participa a nivell individual, donant la seua percepció de l’aula i de la 

societat, a través de les històries de vida mitjançant la utilització del Messenger i dels 

relats de vida a través de l’ús del Google Documents. Aquesta selecció disposa de tres 

condicionants: un primer condicionant que consisteix en la necessitat d’un grup reduït, 

amb la qual cosa sols es trien dos o tres alumnes per grup, un segon condicionant 

basat en l’opinió del professor, el qual ha d’aportar els noms i, un tercer condicionant 

basat en la lliure elecció de l’estudiant, és a dir, l’alumne ha d’acceptar participar 

voluntàriament. Finalment, els professors fan la seua tria i tot l’alumnat respon 

afirmativament. Aquesta és la selecció que participa. 

La informació que presenta la descripció de cada alumne seleccionat prové, en primera 

instància, de les converses individuals i col·lectives realitzades a través de les històries 

de vida i dels relats de vida. Una vegada elaborades, enviàrem un correu individual a 

cada alumne participant amb unes instruccions concretes. Havien d’enviar-nos una 

foto (amb el consentiment dels pares) i havien de fer la seua pròpia lectura de la breu 

presentació de cadascun d’ells, la qual podien completar i modificar. Tots els 

participants enviaren una foto i van estar d’acord amb la informació que els havíem 

enviat prèviament sobre ells.  

6.3.1 Sandra Canós Puente 

Quadre 6.4 Fotografia de l’alumna Sandra Canós Puente 

 

 

És una alumna de 4t d’ESO de l’IES Joanot Martorell amb quinze anys.  



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 190 - 

 

Té una mitjana d’excel·lent. 

Li agrada llegir llibres d'aventures, de vampirs i d'amor. S’ha llegit tots els llibres de 

Crepuscle, Memòries d'Idhun i d’altres de Laura Gallego i els de Federico Moccia. 

També li agrada escoltar música i eixir amb les amigues. 

Es duu molt bé amb els pares, encara que de vegades discuteixen. Té una germana 

menuda i són molt amigues. La família és lectora.  

Té un cercle d’amics amb el qual pot comptar i sempre que es troben malament 

s’ajuden. Comenta les obres que llig amb les seues amigues. 

Utilitza l’ordinador sobretot per a estar al Messenger, buscar música nova, veure les 

sèries que no ha pogut veure a la televisió de nit, buscar pel·lícules amb la família quan 

volen anar al cinema i fer algun treball de classe. 

Descriu les classes de valencià com divertides, conseqüència de treballar amb el wiki. Li 

agraden molt. 

6.3.2 Javier de la Torre Costa 

Quadre 6.5 Fotografia de l’alumne Javier de la Torre Costa 

 

 

 

És un alumne de 4t d’ESO de l’IES Joanot Martorell, amb quinze anys. 

Té una mitjana d’excel·lent. 

Li agrada llegir llibres, sobretot en castellà, d'aventures, de fantasia i d'intriga. S’ha 

llegit llibres d’Agatha Christie, i li agrada l’autora Laura Gallego. Prefereix comprar-se 

els llibres, així va creant-se la seua biblioteca a casa. 

També li agrada la música. Toca el clarinet i, una mica, el piano. 

En general, es duu bé amb els pares. Sovint parla de les obres que llig amb una cosina 

seua i amb son pare també, si lligen un mateix llibre. 
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Té un cercle d’amics amb el qual està content. La majoria d’amics amb què queda són 

de la seua falla. Comenta les obres que llig amb els amics. 

Utilitza l’ordinador sobretot per a connectar-se a les xarxes socials, per a fer treballs i 

també per jugar a alguns jocs amb els amics. La família és usuària d’Internet. 

Descriu les classes de valencià com interessants. Considera que estan molt bé.  

6.3.3 Jordi Panayiotopoullos Reina 

Quadre 6.6 Fotografia de l’alumne Jordi Panayiotopoullos Reina 

 

 

 

És un alumne de 4t d’ESO de l’IES Joanot Martorell, amb quinze anys. 

Té una mitjana de bé, però es considera un bon alumne encara que les notes no siguen 

altes. 

Li agrada llegir llibres d’aventures i de ciència ficció.  

Li agrada molt la música. Aquest curs escolar estudia 3r de grau mitjà al conservatori 

de trompa. Des de fa tres anys, toca el baix elèctric en un grup de hard rock anomenat 

The RockRoaches. Canten en castellà i en català. 

Es duu molt bé amb els pares. Son pare és anglés i ell té un bon nivell d’anglés. A l’estiu 

estudià a Londres. La família llig quan té temps.  

Té un cercle d’amics amb el qual es duu molt bé. Els amics també lligen, però les 

converses que mantenen tracten sobretot de música i de jocs.  

Utilitza l’ordinador sobretot per a comunicar-se amb els amics, per a llegir blocs, 

comentaris, la Viquipèdia i per a fer treballs. La família l’utilitza bàsicament per a 

consultar el correu.  

Descriu les classes de valencià com diferents, agradables i no tan pesades com les 

altres. 
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6.3.4 Laura Armengot García 

Quadre 6.7 Fotografia de l’alumna Laura Armengot García 

 

 

 

És una alumna de 4t d’ESO de l’IES Joanot Martorell, amb quinze anys. 

Té una mitjana de notable. Considera que estudia molt perquè li costa i, per aquest 

motiu, disposa de poc de temps per a fer altres coses. 

Li agrada llegir llibres de por i misteri. Llig Carlos Ruiz Zafón. A més, li agrada llegir molt 

el periòdic, les revistes i, a Internet, llig molt. 

També li agrada nadar i eixir amb els amics.  

Té una relació amb els pares molt bona. A sa mare li encanta llegir i parlar sobre llibres. 

De vegades, en comenten algun. Es regalen llibres, els agafen de la biblioteca o/i els en 

deixen. 

Té un cercle d’amics amb el qual manté una relació boníssima.  

Utilitza l’ordinador sobretot per a fer els deures i parlar amb les amigues. La família és 

usuària d’Internet, encara que considera sa mare una negada de les tecnologies. 

Descriu les classes de valencià com interessants, diferents, agradables i no tan pesades 

com les altres assignatures. 

6.3.5 Álex Ibáñez Hergueta 

Quadre 6.8 Fotografia de l’alumne Álex Ibáñez Hergueta 

 

 

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=191ca4be85&view=att&th=12edf6c3a78ec7cd&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_gllbndir0&
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=191ca4be85&view=att&th=12edf6c3a78ec7cd&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_gllbndir0&
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És un alumne de 4t d’ESO de l’IES Joanot Martorell, amb setze anys. 

Té una mitjana de notable i excel·lent. Sol traure entre un huit i un nou. 

Les seues aficions són, principalment, la música, el futbol i els vídeojocs. Toca la 

guitarra elèctrica en el grup de hard rock anomenat The RockRoaches i, a més, toca el 

clarinet a la banda de música de la Unió Musical l’Horta.  

Considera important la lectura perquè l’ajuda a aprendre coses noves i obrir la ment. 

Li agrada llegir sobretot còmics. I a l’estiu, que té més temps lliure, llig llibres d’acció, 

aventura o suspens com Harry Potter.  

Es duu molt bé amb els pares i amb els amics, és a dir, està molt a gust amb tot el seu 

entorn. Quan una lectura li ha agradat, la comenta amb ells. Als seus amics també els 

agrada el món del còmic i solen comprar-ne a Imágenes i a l’Fnac. 

Considera les tecnologies molt importants perquè regeixen la societat.  

Utilitza l’ordinador sobretot per a buscar novetats musicals, entrar a les xarxes socials, 

a les pàgines de jocs i per a buscar informació de temes que  li criden l’atenció. A casa 

es connecta a diari per comunicar-se i navegar per la xarxa, també queda amb els 

amics per jugar a vídeojocs i consulta la Viquipèdia. 

Opina que Internet és un instrument important per a fer promoció de la lectura perquè 

és un mitjà de comunicació que arriba a molta gent. 

Recorda de les classes de valencià navegar per la xarxa per buscar informació dels 

autors, la creació de presentacions dels llibres llegits a través del pòster digital i 

l’elaboració de mapes conceptuals de les principals característiques de les obres. 

6.3.6 Albert Sánchez Muñiz 

Quadre 6.9 Fotografia de l’alumne Albert Sánchez Muñiz 

 

 

 

És un alumne de 6é de Primària de l’Escola Gavina, amb onze anys. 
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El seu bloc personal s’anomena www.noticies-6e-gavina.blogspot.com. El van crear ell i 

un amic.  

Té una mitjana de notable.  

Li agraden els llibres d’aventures. S’ha llegit la col·lecció de quatre novel·les de 

Geronimo Stilton i Les cròniques de Nàrnia. Consulta pàgines d’Internet relacionades 

amb la lectura com http://www.edu365.cat/ 5 o http://www.clubgeronimostilton.es. 

També li agrada jugar a futbol, anar al cinema i fer fotos.  

Té una relació amb els pares molt bona. Molts llibres i moltes pàgines web que coneix 

són gràcies a sa mare, que és lectora i usuària d’Internet. 

Té un cercle d’amics amb el qual manté una bona relació i també els agrada llegir.  

Quan un llibre els agrada, el comenten. 

Utilitza l’ordinador sobretot per a veure les pàgines socials, parlar amb els amics i, de 

vegades, per a fer els deures de llengua.  

Descriu les classes de valencià com divertides.  

6.3.7 Roser Verdevio Dasí 

Quadre 6.10 Fotografia de de l’alumna Roser Verdevio Dasí 

 

 

 

És una alumna de 6é de Primària de l’Escola Gavina, amb onze anys. 

El seu bloc personal s’anomena http://www.atenea2010-roser.blogspot.com/. 

Té una mitjana d’excel·lent-notable. Els problemes de matemàtiques li costen però els 

està superant i està traient marques millors. 

Li agrada llegir. Li encanta Laura Gallego i Maite Carranza. Coneix i consulta els blocs i 

les pàgines web de les escriptores que li agraden. 

També li agrada l’esport i la música. Fa triatló i estudia violí i piano a l'Escoleta de 

Bétera. 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 195 - 

 

Té una relació amb els pares extraordinària. Considera que els pares sempre volen el 

seu bé.  

Té un cercle d’amics amb el qual manté una bona relació. Té amics a l’escola, a les 

classes de música, on fa esport i al poble on viu.  

Utilitza l’ordinador sobretot per a buscar coses, parlar amb els amics, fer treballs de 

classe i enviar correus. També per a fer presentacions de diapositives. 

Descriu les classes de valencià com molt divertides perquè considera que aprens 

divertint-te, fent textos, llegint poemes, llegint contes mitològics, creant històries a 

partir d'un títol, mirant blocs, escrivint i fent un poc d'investigadors. 

6.3.8 María Moreno Esteve 

Quadre 6.11 Fotografia de l’alumna María Moreno Esteve 

 

 

 

És una alumna de 2n d’ESO del Colegio Helios, amb tretze anys. 

Té una mitjana d’excel·lent. 

Li agrada llegir llibres fantàstics i revistes de moda. De vegades llig algun còmic i tots 

els dies a l’ordinador. Coneix el bloc del col·legi dedicat a la lectura i, de vegades, el 

consulta. Els seus pares i el seu germà també lligen molt. Al seu germà li agraden molt 

els còmics. 

Pertany al club de lectura del col·legi i és bibliotecària voluntària. 

També li agrada jugar a futbol, fer natació, estar amb el amics i dibuixar. Juga de 

defensa a l’equip femení de l’Eliana.  

Es duu molt bé amb els pares. 

Té un cercle d’amics bo. Si a algun amic li agrada molt un llibre el recomana i el deixa. 

Utilitza l’ordinador sobretot per a parlar amb els amics, buscar informació per als 

treballs de classe i per a descarregar música. 
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Descriu les classes de castellà com profitoses i divertides (perquè tot no és fer llibre de 

text). Li agrada utilitzar el bloc d’aula perquè pot donar la seua opinió i informar.  

6.3.9 Patricia Viñals Hueso 

Quadre 6.12 Fotografia de l’alumna Patricia Viñals Hueso 

 

 

 

És una alumna de 2n d’ESO del Colegio Helios, amb tretze anys. 

Té una mitjana de notable. 

Li agraden els llibres d’intriga i, sobretot, les novel·les d’amor com Crepuscle.  

Pertany al club de lectura del col·legi i és bibliotecària voluntària. Però no consulta 

molt la pàgina de lectura del col·legi, perquè els llibres no són del seu estil. 

També li agrada jugar a tennis i fa natació. 

Es duu molt bé amb els pares. La seua família és lectora, sobretot sa mare. Fan 

comentaris dels llibres que lligen. Són usuaris d’Internet però més al treball que a casa. 

Té un bon cercle d’amics. Utilitza l’ordinador sobretot per a buscar música i connectar-

se al Tuenti.  

Descriu les classes de castellà com divertides i amb un bon funcionament. Considera 

que intenten aplicar les noves tecnologies a l’assignatura.  

6.2.10 Jorge Castañeda de Luis 

Quadre 6.13 Fotografia de l’alumne Jorge Castañeda de Luis 
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És un alumne de 2n d’ESO del Colegio Helios, amb catorze anys. 

Té una mitjana d’excel·lent. 

Li agrada llegir novel·les de misteri i còmics. Li encanta la col·lecció del Flanagan. De 

vegades busca llibres a Internet de les col·leccions que li agraden.  

També li agrada jugar a tennis.  

Es duu molt bé amb els pares. Els seus pares són lectors i li compren llibres, però el 

germà no llig gens.  

Té un cercle d’amics amb el qual pot comptar i sempre que es troben malament 

s’ajuden. Comenta les obres que llig amb els amics. 

Utilitza l’ordinador sobretot per a buscar informació per els treballs de classe i parlar 

amb els amics. 

Descriu les classes de llengua com a divertides i motivadores. 

6.4 Plataformes 

L’aplicació de les tecnologies a l’aula es concreten, principalment, en l’ús d’aquestes 

tres plataformes digitals: el wiki de curs que utilitza Antoni de la Torre amb l’alumnat 

de 4t d’ESO E que s’anomena Portfoli 4, el bloc d’aula col·lectiu que fa servir Evaristo 

Romaguera amb els alumnes de 2n d’ESO A anomenat Somos i la pàgina web Escola 

Gavina. La pàgina d’aquest centre és el punt de referència d’Albert Dasí amb l’alumnat 

de 6é de Primària. A més d’aquestes tres plataformes, també s’estudien, en segon 

terme, els blocs personals dels alumnes d’Escola Gavina que hi col·laboren, els wikis 

personals del alumnes de l’IES Joanot Martorell que faran a la tercera avaluació i el 

wiki de poesia que han creat un grup d’alumnes reduït de 2n d’ESO al Colegio Helios 

anomenat Wikipoetas. 

La descripció de cadascuna de les plataformes s’estructura en onze apartats en què 

s’encabeix tota la informació necessària per a la seua representació, a mena de fitxa de 

presentació. Els apartats són: instrument, antiguitat i posada en marxa, participants, 

ubicació, destinataris, objectius, estructura, alfabetització digital, tipologia textual, 

lectoescriptura i recursos. Els primers cinc primers apartats ens aporten una visió de 

context amb els participants i la ubicació espaciotemporal, els següents dos apartats 

ens donen a conéixer la finalitat i el plantejament de la plataforma en sentit general i, 

els quatre últim apartats, se centren i es concreten en qüestions lingüístiques, 

tecnològiques i literàries.  
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6.4.1 El wiki 

La plataforma del wiki s’ha incorporat recentment al treball d’aula. El professor i els 

alumnes l’utilitzen per a transmetre informació. El professorat ho fa principalment per 

a proporcionar guies de treball i materials complementaris i, l’alumnat, per a elaborar 

documents escrits de forma col·laborativa. Larequi (2009: 145) destaca el seu 

“indubtable potencial” en l’assignatura de llengua i subratlla que el wiki fomenta la 

participació de l’alumnat en peu d’igualtat.  

Quadre 6.14 Portada del wiki Portfoli 4 

 

 

 

Instrument 

El wiki Portfoli 4 és l’instrument que fa servir Antoni de la Torre en el curs 2010-2011 

amb els alumnes de 4t d’ESO E de l’IES Joanot Martorell a València. 

El wiki el va crear el  professor Antoni de la Torre el mes d’octubre de 2010 i l’adreça és 

http://portfoli4.wikispaces.com/. S’anomena així perquè és el portfoli número quatre, 

és a dir, la quarta vegada consecutiva que el professor posa en marxa aquest tipus de 

wiki preparat per a mostrar el procés i els resultats del treball dels alumnes i remarcar 

les millors pràctiques lectores. La primera setmana de classe ja el va posar en marxa. 

Participants 

El 4t d’ESO E és un classe de línia en valencià formada per vint-i-set alumnes. Segons 

Antoni de la Torre, és un grup molt heterogeni, molt xarrador i participatiu i la feina 

molts la fan molt bé. Els aprenentatges són molt ràpids. És un curs que ofereix un gran 

contrast, hi ha gent treballadora, amb bon nivell i una experiència lectora molt 

important i, al mateix temps, hi ha gent molt deficient que té greus dificultats, però no 

perquè van molt endarrerits, sinó per una qüestió actitudinal. Aquest curs mostra que 

la gent que treballa amb les noves tecnologies està molt motivada. Hi ha alguns 

http://portfoli4.wikispaces.com/
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alumnes repetidors que l’any passat sols participaven en les activitats TIC, la resta les 

deixaven.  

Ubicació  

Fan tres hores de classe setmanals, dues a l’aula ordinària de valencià i una a l’aula 

d’informàtica. Un dia fan llibre de text, un altre dia treballen la lectura a l’aula i un altre 

a l’aula d’informàtica. 

Les classes són dilluns i dimarts a primera hora i divendres a última. Hi ha una gran 

diferència d’atenció i treball. Divendres el rendiment és menor. Dimarts la classe es fa 

a l’aula d’informàtica.  

Destinataris 

Els destinataris d’aquest wiki són les dues classes de 4t d’ESO en què Antoni de la 

Torre fa classe, el 4t d’ESO E i el 4t d’ESO V. L’alumnat que participa a la nostra 

investigació pertany únicament a la classe de 4t d’ESO E. No obstant això, els wikis 

solen mostrar-se a l’alumnat d’altres cursos com a exemple o mostra de feina feta. En 

aquest wiki hi ha tots els wikis de cursos anteriors per a la consulta dels alumnes. El 

professor mai repeteix cap tema al wiki, tan sols és un document que serveix de 

referència als alumnes. 

Objectius 

– Convertir el wiki en el punt de partida de tota la classe 

– Mostrar el procés i els resultats del treball dels alumnes 

– Publicar tots els treballs de l’alumnat i posteriorment seleccionar els 

millors i enllaçar-los 

– Alfabetitzar digitalment els alumnes 

– Afavorir la competència d’aprendre a aprendre125 

– Ensenyar els alumnes l’aplicació pràctica d’allò aprés 

– Aprendre aplicacions digitals per a aplicar després el seu treball amb la 

lectura 

                                                        
125

La competència d'aprendre a aprendre és una de les competències bàsiques reconegudes per 

la LOE com a objectiu fonamental del sistema educatiu espanyol. Consisteix en la capacitat d'autoregular 

l'aprenentatge, de manera que es puga triar l'estratègia més adient per assolir unes habilitats, dominar 

les tècniques d'estudi que tinguen relació amb les qualitats personals, ser capaç de reconèixer els errors 

i solucionar-los, controlar l'emoció i la relació amb els altres en el marc d'aula, fomentar la reflexió sobre 

el que s'està fent i aplicar l'esperit crític. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Compet%C3%A8ncies_b%C3%A0siques
http://ca.wikipedia.org/wiki/LOE
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aprenentatge
http://ca.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3
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– Mostrar l’avaluació qualitativament 

– Atendre a la diversitat a través de les tecnologies i anivellar contrastos 

– Utilitzar el wiki com a eina d’igualtat 

Estructura 

El wiki presenta, a la pàgina principal o d’inici, una barra de navegació que inclou 

l’espai del professor, l’espai dels alumnes, les activitats de lectoescriptura que es duen 

a terme i els enllaços. A més, Antoni de la Torre ha creat a la pàgina d’inici un quadre 

per a navegar per totes les pàgines del wiki i, als diferents apartats, unes taules de 

continguts, a mena d’índex, que mostren cronològicament cadascuna de les sessions 

que s’han dut a terme pel que fa a les activitats TIC i les activitats sobre la lectura.  

L’espai del professor el formen bàsicament les seccions “Diari d’activitats” i 

“Introducció a aquest wiki”. Al diari d’activitats, el professor relata les activitats que es 

realitzen principalment a l’aula d’informàtica en cada sessió. A més, quan no hi ha prou 

de temps o s’ha de continuar a casa l’activitat, s’expliquen els passos seguits a cada 

sessió. A la introducció, el professor explica el concepte de portfoli i l’aplicació al wiki, 

ja que la idea del professor és anar seleccionant treballs. Després, oferir uns treballs 

selectes en cadascuna de les activitats i, posteriorment, fer-ho públic. 

L’espai de l’alumne és la seua pàgina personal. Tots els alumnes disposen d’un espai 

propi, ja que totes les pràctiques queden reflectides en aquest espai i és ací on el 

professor l’avalua.  

Les activitats que es duen a terme apareixen explicades als diferents apartats: a 

“Textos funcionals”, “Lectura avaluació” o “Llibre de text”, on s’inclouen exercicis 

autocorrectius i d’ampliació. 

Els enllaços que apareixen al wiki estan dividits en quatre apartats: un que fa 

referència al bloc de l’Institut, un que fa referència als wikis d’altres anys, un tercer 

anomenat “Ajuda amb el valencià”, en què apareixen manuals d’estil i gramàtiques i, 

finalment, “Tutorials” i “Utilitats multimèdia”. El bloc de l’institut anomenat Quadern 

Blau és un dietari de classe per a 4t ESO, també hi ha una secció anomenada 

“Antologia de posts” on hi ha penjada una selecció dels millors. La secció “Ajuda amb 

el valencià” disposa d’enllaços a traductors en línia així com de diccionaris, vocabularis, 

enciclopèdies i manuals de redacció. Els tutorials i les utilitats multimèdia ofereixen un 

suport per a ampliar recursos expressius al bloc i al wiki, com el Google Maps, el 

Google Documents i l’editor d’àudio Audacity.  
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Alfabetització digital 

Una part de l’alfabetització digital la fa el professor oralment durant la classe 

d’informàtica i una altra la fa per escrit, ja que cada sessió hi queda explicada i datada, 

pas a pas, perquè cada alumne puga seguir les pautes de manera autònoma. A més, els 

alumnes que tenen més coneixements digitals quan finalitzen la feina, ajuden els 

altres. L’altra part de l’alfabetització digital es fa a partir dels tutorials que apareixen 

penjats al wiki.  

A la tercera avaluació cada alumne es crea un wiki personal. L’alumne selecciona i 

analitza els millors treballs, seguint unes pautes donades pel professor, per construir el 

seu propi portfoli.  

Tipologia textual 

El punt de partida són els textos literaris però, a partir de la lectura, el professor 

planteja activitats per a poder aplicar diverses tipologies textuals. En la majoria 

d’activitats l’alumnat ha d’elaborar textos expositius i/o argumentatius com ocorre a la 

participació al fòrum, l’exposició a la tertúlia dialògica, la confecció d’una conferència 

breu o l’elaboració d’un manifest.  

Lectoescriptura 

Es treballen tres obres literàries, una per trimestre. En l’elecció de les obres, el 

professor introdueix gèneres i temes, perquè així, a més de crear lectors, es relacionen 

les lectures amb la societat i poden buscar a la premsa i en altres llocs de la xarxa i 

crear uns altres textos de diferents tipologies textuals. Antoni de la Torre considera 

que la literatura ha de transcendir el propi plaer estètic i, per aquest motiu, busca una 

literatura funcional i útil. 

Abans de fer la lectura de cada avaluació, l’alumnat comença a investigar a la xarxa 

sobre l’autor, la novel·la, els tòpics i les opinions que hi haja, després es pengen al wiki. 

Durant dues setmanes els alumnes es lligen l’obra i tenen lloc les tertúlies dialògiques. 

La tertúlia dialògica consisteix que tot el grup es reunisca a la biblioteca i parle sobre el 

llibre mentre el professor l’enregistra. L’alumnat té subratllat fragments del llibre, els 

destaquen i els comenten, amb l’objectiu que tracten la lectura i, a més, parlen en 

català126. Aquestes tertúlies estan enregistrades i es pengen al wiki perquè els alumnes 

puguen accedir a les seues pròpies intervencions, comentar-les i analitzar-les. Després, 

aquestes tertúlies es prolonguen al fòrum del wiki, ja que els alumnes han de realitzar 

                                                        
126

 La llengua primera dels alumnes és l’espanyol i es fa necessària la pràctica de l’expressió oral. 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 202 - 

 

alguna entrada, normalment d’opinió. Posteriorment, el professor els marca les pautes 

d’investigació on es combina el treball sobre la lectura que estan fent amb 

l’alfabetització digital. A més de les tertúlies, l’alumnat elabora pòsters digitals 

Glogster, qüestionaris Quizz o relats digitals en relació amb les lectures treballades. 

Recursos 

Un dia a la setmana accedeixen a l’aula d’informàtica, on cada alumne disposa d’un 

ordinador. L’únic problema de recursos materials és que un o dos alumnes no tenen 

Internet a casa. Per aquest motiu, el professor Antoni de la Torre demana per a 

qualsevol treball multimèdia dues persones mínim, però no per als treballs de 

producció escrita o investigació escrita que són individuals. A més, a la reunió de pares, 

aquests van demanar al professor que els comunicara per escrit quan els alumnes 

havien de treballar amb Internet per donar-los permís. Els recursos dins del wiki són, 

fonamentalment, els tutorials i els enllaços. 

6.4.2 La pàgina web 

Hui en dia molts centres escolars disposen d’una pàgina web que ofereix un ampli 

ventall d’informacions i serveis. Zayas (2009: 52) enumera els tipus de continguts que 

es poden mostrar com ara la informació sobre les característiques del centre, la 

informació útil per a la comunitat educativa, les informacions dels departaments, els 

canals de comunicació entre el professorat i l’alumnat, els serveis, el contacte amb 

l’entorn i altres centres, la revista escolar i altres treballs realitzats pels alumnes i els 

enllaços externs a llocs d’interés. 

 

Quadre 6.15 Portada de la pàgina web Escola Gavina  

 

 

 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 203 - 

 

Instrument 

La pàgina web és l’instrument que fa servir el professor Albert Dasí en el curs 2010-

2011 amb els alumnes de 6é de Primària de l’Escola Gavina a Picanya. 

La pàgina web es va crear entre els anys 2002 i 2003. La seua adreça electrònica és 

http://escolagavina.cat/, és una pàgina molt senzilla i àgil que es diu Tipotres, en què 

molta gent hi pot participar. Disposa d’un control, una coordinació i una supervisió per 

veure el text. Es va començar a utilitzar des del primer dia de classe. 

Participants 

El 6é de Primària és una classe formada per vint-i-sis alumnes. Segons Albert Dasí, és 

una classe amb un perfil d’alumne col·laborador, entusiasta i que s’emociona amb 

facilitat, amb ganes d’aprendre. L’objectiu del mestre en l’escola és que l’alumnat no 

perda les ganes d’aprendre. Hi ha una disponibilitat positiva d’aprendre. 

Ubicació 

Fan quatre hores setmanals, tres a l’aula i una a la biblioteca. L’alumnat pot treballar 

des de la classe però també ho fa als esplais, al migdia al centre o a casa. Tots els 

alumnes disposen d’Internet a casa. 

Destinataris 

Els destinataris de la pàgina web d’Escola Gavina són tota la comunitat educativa de 

l’Escola Gavina a més de la resta d’escoles que la segueixen, ja que és una pàgina amb 

molta seguida i que comparteix materials amb Escoles en Xarxa. Els pares dels alumnes 

solen estar connectats. 

Objectius 

– Estar informats 

– Connectar-se al món a través d’Internet 

– Aprendre a escriure (redactar com a periodista) 

– Aprendre premsa digital 

– Consolidar el procés de comprensió lectora 

– Formar bons lectors 

– Enfrontar els alumnes amb textos literaris de nivell alt 

– Motivar els alumnes a partir de la participació de les Escoles en Xarxa 

– Motivar els alumnes a la creació de blocs 

http://escolagavina.cat/
http://escolagavina.cat/
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– Crear i compartir un bloc col·lectiu 

Estructura 

La pàgina web presenta a la pàgina principal o d’inici una barra de navegació que 

inclou informació general del centre, eines que amplien la formació, les etapes 

educatives de què disposa, els departaments i els enllaços. 

La informació general del centre disposa d’una secció on es presenta l’escola, una altra 

secció de “Serveis”, una altra on es mostra el “Calendari escolar”’ i, una altra, en què 

es troba la informació burocràtica, anomenada “Administració”. 

Les eines que presenta l’escola per completar l’educació són la “Biblioteca”, on es 

poden fer consultes del fons documental de què disposa, a més de posar a l'abast 

recursos, bases de dades i materials que puguen ajudar en la cerca de material 

documental, la secció de “Multimèdia” en què es pengen projeccions i espots 

d’activitats dutes a terme a l’escola, l’“AKOEeducació”, la secció d’“Il·lustres il·lustrats”, 

la pàgina de l’AMPA i la revista digital de l’escola“Martinallibres”. 

Les etapes educatives estan dividides en “Educació infantil”, “Educació Primària” i 

“Educació Secundària”. Els departaments són “Llengües estrangeres”, “Innovació i 

formació”, “Gabinet Psicopedagògic” i “Aula oberta”.  

Els enllaços a altres blocs es troben a la secció “New blog-out”, on es diferencien els 

blocs personals de l’Escola on destaca 400 Colps. Altres narratives dins i fora de 

l’escola, els blocs d’interés i els blocs dels alumnes.  

Alfabetització digital 

L’alfabetització digital es fa a través de les explicacions orals d’alumnes més majors de 

l’escola que convida el professor a classe. A més, ells construeixen el seu propi bloc de 

manera autònoma. 

Tipologia textual 

L’inici de la classe consisteix a obrir la pàgina web de l’escola. És simplement una 

excusa perquè l’alumnat descobrisca altres pàgines i explique alguna notícia. Quan va 

començar el curs era el professor qui ho feia però com que als alumnes els atrau 

moltíssim són ells mateixos qui, quan arriben a l’aula, expliquen diferents notícies, siga 

de la pàgina, del bloc que han fet o del bloc que han descobert. El text expositiu és el 

que hi predomina, ja que el gènere que solen tractar és la notícia. Es fa un 

aprenentatge del diari electrònic, de premsa digital. A partir d’aquest aprenentatge els 
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alumnes es motiven i estan enganxats a llegir, buscar, investigar, participar, voler 

aprendre i eixir per a poder explicar aquella pàgina. 

L’alumnat participa a la secció de cròniques de l’etapa d’educació Primària i també 

publiquen aquestes cròniques a Escoles en Xarxa, cosa que fa que aquests escrits 

arriben a altres escoles i es compartisca informació amb l’exterior. 

Lectoescriptura 

A banda de la lectura de premsa i blocs, l’alumnat fa lectures literàries lliures una hora 

setmanal a la biblioteca del centre i lectures literàries guiades a l’aula. Les lectures 

guiades són lectures amb una gran riquesa lèxica i s’han de treballar amb el mestre. 

L’elecció de professor pel que fa a les lectures guiades es basa en la tria dels millors 

models, són models clàssics amb certa dificultat, perquè les lectures lliures les fan ells 

quan van a la biblioteca i sempre trien textos contemporanis. 

Hi ha una secció a la pàgina anomenada “Il·lustres il·lustrats” en què apareixen alguns 

d’aquests clàssics com ara V. A. Estellés, Joan Fuster o Enric Valor. Durant el període de 

la investigació es pengen textos d’aquests autors i altres versions. A classe també es fa 

molta lectura literària en veu alta. 

Lectoescriptura digital 

Molts alumnes s’han creat el seu propi bloc de manera voluntària. La meitat de la 

classe participa en un, és a dir, tretze persones de la classe disposen d’un bloc personal 

o han creat un de manera conjunta amb algun company127. A més, per a elaborar una 

activitat d’aula anomenada El meu carrer, Albert Dasí ha creat un bloc d’aula col·lectiu 

dins de la pàgina web d’Escola Gavina128 amb aquest mateix nom.  

Recursos 

Pel que fa a la disposició de recursos, hi ha connexió a Internet a totes les aules i gran 

quantitat de llibres. Hi ha un cablejat per tota l’escola, perquè tota l’escola tinga accés 

                                                        
127 Els blocs que els alumnes han creat són:<http://atenea2010-roser.blogspot.com>,  

<http://www.nirenenoticies.blogspot.com>, < http://www.6egavina.blogspot.com>, 

<http://eluniversdejorge.blogspot.com>, <http://mullornoticies.blogspot.com>, 

<http://elmilloresport.blogspot.com>, <http://ericwilson-ferran.blogspot.com>, < 

http://amuntvalencia-natxo.blogspot.com>, <http://noticies-6e-gavina.blogspot.com>. 

128 <http://blogs.escolagavina.com/elmeucarrer>. 

 

http://atenea2010-roser.blogspot.com/
http://www.nirenenoticies.blogspot.com/
http://www.6egavina.blogspot.com/
http://eluniversdejorge.blogspot.com/
http://mullornoticies.blogspot.com/
http://elmilloresport.blogspot.com/
http://ericwilson-ferran.blogspot.com/
http://amuntvalencia-natxo.blogspot.com/
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a Internet, la qual cosa, segons el director, ha obert una finestra important de canvi a 

l’aula. 

Els recursos dins de la pàgina web es troben dins d’algunes seccions com “Aula 

oberta”, al marge dret, on hi ha diccionaris gratuïts, enllaços a pàgines, concursos i 

blocs.  

6.4.3 El bloc 

En els últims anys, el bloc s’ha incorporat a l’àmbit docent. Com assenyala Zayas (2009: 

50), els motius han estat principalment la facilitat de creació, la senzillesa per a 

escriure, la possibilitat de publicar textos i afegir contingut multimèdia i, a més, la 

capacitat per a adaptar-se a diverses funcions. Entre els diferents tipus d’“edublogs”, 

destaca el bloc d’aula, pel seu paper en l’ensenyament i aprenentatge dels continguts 

curriculars i per la contribució al desenvolupament de la competència digital i la 

competència en comunicació lingüística. El bloc proporciona motius per a escriure i 

implica una lectura crítica. 

 

Quadre 6.16 Portada del bloc d’aula Somos 

 

 

 

Instrument 

El bloc d’aula Somos és l’instrument que fa servir el professor Evaristo Romaguera en 

el curs 2010-2011 amb els alumnes de 2n d’ESO A del Colegio Helios a l’Eliana. 

Antiguitat i posada en marxa 
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El bloc es va crear l’any 2006 per a participar al concurs d’Educared. L’adreça és 

http://eso2a.Wordpress.com. Quan va acabar la participació, el professor Evaristo 

Romaguera va copiar la plataforma a Wordpress, ja que el concurs donava la seua 

pròpia plataforma i la va continuar. La posada en marxa per a quest curs escolar va ser 

a finals d’octubre de 2010. 

Participants 

El 2n d’ESO A és una classe formada per vint-i-quatre alumnes. Segons Evaristo 

Romaguera, és una classe estàndard, no molt entusiasta. Enguany hi ha una xiqueta 

que ve de Xile. 

Ubicació 

Fan quatre hores setmanals a l’aula sempre a primera hora del matí, però com, a més 

de llengua, Evaristo Romaguera també els fa classe de ciències socials, alguna vegada 

canvia la classe de vesprada. L’alumnat treballa, preferentment, a l’aula i té accés a 

Internet a casa. 

Destinataris 

Els destinataris del bloc Somos són la classe de 2n d’ESO A, és a dir, els participants, 

però també els alumnes de 2n d’ESO B, ja que tots dos tenen de professor Evaristo 

Romaguera. La classe de 2n d’ESO B disposa d’un altre bloc, Hablamos. Existeix una 

col·laboració interdisciplinar entre ells. A més, el bloc també va adreçat a tota la 

comunitat educativa del Colegio Helios, perquè mostra les activitats que es duen a 

terme al centre. Al bloc es mantenen els redactors d’altres anys que poden continuar 

publicant.  

Objectius 

– Fer una participació lliure i voluntària 

– Aconseguir la interdisciplinarietat (a través del relat digital o els recitals de 

poesia) 

– Treballar lectures lliures 

– Ensenyar a treballar la lectura i la comprensió lectora 

– Motivar els alumnes a partir de la participació del concurs d’Educared 

– Motivar la lectura de l’alumnat a partir d’altres blocs 

– Mostrar el pla lector com un document viu 

– Fer que l’alumnat siga autònom i siga capaç de prendre decisions pròpies 
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– Ensenyar les destreses lingüístiques a partir de la poesia 

Estructura 

El bloc presenta, a la pàgina principal o d’inici, una barra de navegació que inclou 

l’espai del professor, l’espai dels alumnes, les activitats de lectoescriptura que es duen 

a terme, els enllaços i tots els arxius organitzats cronològicament des de la seua 

creació.  

L’espai del professor el forma bàsicament la secció de “Diario de Somos” i l’enllaç al 

seu bloc personal Conspiración de lectores. 

L’espai de l’alumne és la pàgina personal de l’alumne, el seu propi espai. Aquest espai 

el formen alumnes d’altres anys que continuen publicant, alumnes voluntaris actuals o 

bé “Redactor 2a”, etiqueta que representa la totalitat dels alumnes de la classe. 

Les activitats que es duen a terme apareixen explicades als diferents apartats on 

destaca, com a més utilitzat, “Qué hay para leer”. També hi ha altres apartats 

relacionats amb la lectura com “Actualidad literaria” o “Regalos de los libros”, amb 

l’escriptura com “Somos redactores” o amb altres activitats on es troba “Nuestro 

tiempo libre”, “Viajes de fin de curso” o “Nosotros”. 

Els enllaços que apareixen al bloc estan dividits en tres apartats: un que fa referència a 

tots els blocs del col·legi, un que fa referència als blocs d’altres anys guanyadors del 

concurs d’Educared i un tercer anomenat “Recursos para blocs”. 

Alfabetització digital 

L’alfabetització digital es fa a través del professor que ensenya dos alumnes. Aquests 

dos alumnes, una vegada estan alliçonats, ensenyen altres dos alumnes i així 

successivament es fa la roda. A més, el professor convida a l’aula un alumne més major 

per explicar alguna eina digital que faran servir com l’Audacity. D’altra banda, el bloc 

disposa de recursos sobre determinades eines que l’alumne pot consultar. 

Tipologia textual 

El punt de partida són els textos literaris però, a partir de la lectura literària, el 

professor planteja l’elaboració de textos expositius a partir de les fitxes de lectures i 

textos argumentatius mitjançant les recomanacions de llibres. Es pot fer un entrada 

voluntària d’una fitxa o d’una recomanació a la secció “Qué hay para leer”. En altres 

seccions com ara “Actualidad literaria” o “Regalo de los libros”, els alumnes poden 

utilitzar l’exposició, la descripció o la narració per contar diferents activitats 
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relacionades amb la lectura. Destaquen la visita a la Biblioteca Valenciana o 

l’homenatge al centenari de Miguel Hernández. 

Lectoescriptura 

Els alumnes lligen sempre quinze minuts diàriament a l’inici de la classe. Es fa 

biblioteca d’aula i l’alumnat fa lectura lliure. Si l’obra que tria per a llegir no està en 

aquesta biblioteca d’aula, l’alumne ha de fer una entrada al bloc per comentar-la a 

través d’una fitxa de lectura o recomanació. A més, durant els quinze minuts de lectura 

tres alumnes rotatius, en compte de llegir en format paper, lligen a l’ordinador la llista 

de blocs del col·legi. Segons Evaristo Romaguera, els interessa molt veure les entrades 

d’altres anys on es comenten llibres que ara estan llegint, sobretot si eixes entrades 

són de gent que ara està a Batxillerat, o compartir informació amb 2n d’ESO B, que 

tenen de professor a Evaristo i disposen d’un bloc anomenat Hablamos. 

Pel que fa a la lectura al centre escolar, alguns alumnes de 2n d’ESO participen al club 

de lectura i a la biblioteca dels dilluns. El club de lectura de 2n d’ESO inclou els dos 

segons. És un club de presència voluntària. Les reunions se celebren al pati de migdia 

una vegada a la setmana. Hi ha nou clubs més de lectura al col·legi que funcionen. No 

fa falta fer promoció, durant el mes d’octubre es pregunta i, simplement, qui vol 

formar part s’hi apunta. Durant el període d’investigació, catorze alumnes de 2n d’ESO 

hi estan apuntats. Lligen un llibre per trimestre i fan discussió, sobretot d’opinió 

personal. Normalment té alguna intervenció al bloc. Una alumna és l’encarregada de 

fer totes les cròniques de les reunions, almenys de les reunions més importants: la de 

l’inici de trimestre i la del final. El llibre es fragmenta en quatre, cinc o sis sessions. 

D’altra banda, la biblioteca de dilluns la coordinen bibliotecaris voluntaris de 2n d’ESO. 

S’obre la biblioteca un dia a la setmana per a préstec per a alumnat de Primària. 

Únicament s’obre la biblioteca un dia a la setmana durant 45 minuts, perquè la resta 

de dies està ocupada pels clubs de lectura. Els bibliotecaris tenen el full de préstec, 

s’encarreguen de tindre-la ordenada sempre i ajuden els més menuts amb els 

audiollibres o els llibres de pop-up. 

Recursos 

Pel que fa a la disposició de recursos, l’aula disposa de tres ordinadors fixos i l’alumnat, 

a més, té la possibilitat de dur el portàtil a l’aula. Els recursos dins del bloc es troben 

bàsicament en l’apartat d’enllaços anomenat “Recursos para blocs”. 
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7. Grup de discussió 

El grup de discussió és una conversa planejada prèviament i dissenyada per obtindre 

informació d’un determinat tema. En aquest investigació, la conversa sobre la 

promoció de la lectura a l’aula amb les TIC la mantenen cinc persones: la investigadora, 

l’assistent i els tres professors que participen a la investigació. Les reunions es fan en 

un ambient relaxat, a la sala d’investigadors del Departament de Filologia Catalana de 

la Facultat de Filologia, Traducció i Interpretació de la Universitat de València, sempre 

en horari vespertí i amb una durada d’una hora i mitja. Les reunions del grup de 

discussió s’enregistren per a una anàlisi posterior i la llengua utilitzada és el català. 

Al grup de discussió, la investigadora assoleix el paper de moderadora, planteja una 

sèrie de preguntes de manera neutral i dirigeix les intervencions dels participants. 

Aquests comparteixen algunes característiques: són professors de llengua, fan 

promoció de la lectura a l’aula i utilitzen les noves tecnologies a l’aula. Al mateix 

temps, també són heterogenis, ja que provenen de llocs diferents, tenen ideologies 

pròpies i tècniques de treball diverses. L’assistent és un responsable de la investigació. 

En aquest cas, la directora de la tesi.  

Les reunions s’estructuren en quatre parts: una primera part d’obertura on s’inclouen 

les presentacions i/o les salutacions, una segona on la moderadora planteja l’objectiu 

de la reunió i lliura l’ordre del dia en format paper (prèviament enviat per correu 

electrònic), una tercera part que consisteix en la conversa i les interrelacions dels 

participants i, una última part, on la moderadora, l’assistent i els participants fan o 

poden fer una última intervenció. Una vegada finalitzada la reunió, la moderadora i 

l’assistent la comenten en privat. 

7.1 Reunions del grup de discussió 

L’enregistrament de cada reunió del grup de discussió129 i les anotacions de l’assistent 

són la base per a l’elaboració de les actes de les reunions del grup de discussió. 

Cadascuna de les actes és un document formal que reflecteix la reunió celebrada, a fi 

que n'hi haja constància130.  

                                                        
129 Apèndixs 18, 19 i 20. Enregistraments de la segona, tercera i quarta sessió del grup de discussió. 

130 Model extret de: 

<http://www.gencat.cat/diue/llengua/eines_per_a_lempresa/mde/web/temari/comercials/01.htm> 

 

http://www.gencat.cat/diue/llengua/eines_per_a_lempresa/mde/web/temari/comercials/01.htm
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Els elements que estan sempre presents en aquestes actes són: la identificació de la 

reunió, la consignació de les persones que hi assisteixen, l’ordre del dia, un resum del 

desenvolupament de la sessió131 i del torn obert de paraules, i els acords a què 

s'arribà. Hi poden aparèixer, a més, els annexos en els quals es troba la documentació. 

Els annexos inclouen el número de referència de l'acta. 

 

Quadre 7.1 Fotografia de la tercera sessió del grup de discussió 

  

 

7.1.1 Primera reunió. ActaNúmero de la sessió: 1 

Dia: 22 de juny 

Hora: 18.00 h 

Lloc: Sala d’investigadors de Filologia Catalana (Universitat de València) 

Assistents 

Maite Monar van Vliet (investigadora i moderadora), Gemma Lluch (assistent i 

directora de la tesi), Angus Iglesias (participant), Antoni de la Torre (participant) i 

Albert Dasí (participant). 

Ordre del dia 

1. Salutació inicial i presentació del grup. 

2. Advertència de l’enregistrament de la reunió. 

3. Lliurament de la metodologia de la investigació i del contracte de compromís. 

                                                                                                                                                                   
 

131
 L’ordre del resum del desenvolupament de les sessions no coincideix, necessàriament, amb l’ordre 

del dia. 
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4. Explicació dels objectius i de la metodologia de la tesi, el treball d’investigació 

 d’aquesta i el paper dels estudiants. 

5. Entrevista grupal. 

6. Ronda final d’intervencions i valoració final de l’assistent. 

7. Presentació del cronograma de reunions i comiat. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. La moderadora inicia la presentació del grup de discussió i reparteix a cada 

 participant un dossier que inclou la metodologia de la investigació i el contracte 

 de compromís per explicar els objectius i la metodologia de la tesi. Adverteix de 

 l’enregistrament de  la reunió. 

2. Angus Iglesias i Antoni de la Torre consideren que l’avaluació de les TIC és 

 inexistent i que cal fer-la. 

3. Antoni de la Torre i Albert Dasí signen el contracte de compromís i demanen 

 que al  contracte de compromís de la investigadora apareguen concretades les 

 reunions que  es duran a terme. 

4. A l’entrevista grupal la moderadora els pregunta, fonamentalment, pel paper 

 del docent, la lectura, l’experiència amb les TIC i la participació en aquesta 

 investigació. 

5. En les intervencions d’Antoni de la Torre, explica que es compromet a participar 

 al treball de camp fonamentalment per aprendre i compartir experiències. Ho 

 farà amb un 4t d’ESO i l’eina que emprarà serà el wiki. El seu concepte de 

 lectura és tradicional i les lectures que fa servir són funcionals a través de les 

 tipologies textuals i literàries, utilitzant un gènere en cada avaluació (narrativa, 

 poesia i teatre). Pel que fa a la ubicació, afegeix que el curs vinent tindrà 

 disponibilitat d’aula d’informàtica i que farà molta feina amb les TIC.  

6. En les intervencions d’Angus Iglesias, deixa clar que encara no es compromet a 

 participar, però que si ho fa serà amb un 3r o 4t d’ESO i amb el projecte 

 d’investigació. La docent combina blocs i xarxes socials, treballades sempre 

 com a didàctica de la llengua. La lectura que sol emprar és funcional, podent 

 incloure alguna literària. Ressalta la manca de recursos en l’educació pública i la 

 manca de formació de l’alumnat. Apunta que l’únic ús que fan de les 

 tecnologies és per oci.  

7. En les intervencions d’Albert Dasí, afirma que es compromet a participar a la 

 investigació amb la intenció de millorar la pràctica educativa. El curs que farà 

 servir és el de 6é de Primària però amb la possibilitat d’utilitzar altres cursos 

 per contrastar. Les eines que utilitzen a Escola Gavina són el bloc d’Escoles en 
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 Xarxa, la del mateix centre i  la dels alumnes. Les lectures solen ser literàries i 

 premsa. Les que tenen previstes per al curs vinent són d’Estellés i les rondalles 

 mallorquines. 

8. Quan se’ls pregunta sobre els inconvenients de les visites als respectius centres 

 escolars, tots tres coincideixen que no hi ha cap. Consideren que són una 

 motivació per a l’alumnat, ja que amb la presència externa132 s’esforça més, és 

 exhibicionista. 

9. La valoració final de l’assistent se centra en la possibilitat d’utilitzar l’aula 

virtual en aquesta investigació, l’ús del cronòmetre per moderar les 

intervencions i la possibilitat que els professors puguen participar en projectes 

universitaris relacionats amb la lectura. 

Acords 

1. S’acorda establir un nombre concret de reunions (cinc reunions com a molt). 

2. S’acorda la redacció d’un contracte de compromís de la moderadora, obert a 

 suggeriments dels participants. 

3. S’acorda que les cites per a la convocatòries de les reunions es faran a través 

 del correu electrònic i del Google Group Promoció de la lectura. Grup de 

 discussió133. 

4. S’acorda que les reunions seran d’una hora i mitja de durada.  

5. S’acorda que l’ordre del dia, a banda d’enviar-se per correu electrònic, es 

 donarà en format paper a l’inici de cada sessió. 

7.1.2 Segona reunió. Acta 

Número de la sessió: 2 

Dia: 13 de desembre 

Hora: 16.00 h (una hora i mitja de durada, acordat a la 1a reunió) 

Lloc: sala d’investigadors de Filologia Catalana (Universitat de València) 

Assistents 

                                                        
132

 Penalva i Mateo (2006: 71) anomenen aquesta presència externa concepte de reactivitat, on 
l’investigador ha de ser conscient i conéixer el grau d’alteració que ha produït la seua presència.  

133
La investigadora substitueix el Google Group Promoció de la lectura. Grup de discussió pel Google 

Documents (per les seues possibilitats), https://docs.google.com/?tab=wo&authuser=0#home.  
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Maite Monar van Vliet (investigadora i moderadora), Gemma Lluch (assistent i 

directora de la tesi), Antoni de la Torre (participant), Albert Dasí (participant) i Evaristo 

Romaguera (participant).  

Ordre del dia 

1. Salutació inicial i presentació del nou membre del grup. 

2. Advertència de l’enregistrament i de la durada de la reunió. 

3. Projecció del Google Documents de la investigadora.  

4. Descripció de la moderadora de les plataformes:  

 http://portfoli4.wikispaces.com/ 

 http://eso2a.Wordpress.com/ 

 http://www.escolagavina.cat/. 

5. Discussió del grup sobre les plataformes. 

6. Ronda final d’intervencions i valoració final de l’assistent. 

7. Calendari de les següents visites i reunions. 

 

Desenvolupament de la sessió  

1. La moderadora inicia la reunió del grup de discussió i reparteix a cada 

 participant l’ordre del dia en format paper com es va acordar a la primera 

 reunió. Adverteix de  l’enregistrament de la reunió i Antoni de la Torre demana 

 poder enregistrar-la també.  Albert Dasí arriba una mica tard a la reunió perquè 

 no pot aparcar. El València juga a futbol i el Mestalla, el camp de futbol, està 

 al costat de la universitat. 

2. Es projecta el Google Documents que s’ha creat per a la investigació, on 

 apareixen organitzats per carpetes i colors tots els documents del treball 

 d’investigació  realitzats fins ara. A partir d’aquest moment, els  participants 

 els poden visualitzar i també editar-los. Evaristo Romaguera dóna a la 

 moderadora el correu Gmail, perquè té problemes per accedir-hi amb l’altre.  

3. Es projecten el wiki, el bloc d’aula i la pàgina web que utilitzen a l’aula els 

participants de la investigació. La moderadora descriu aquestes tres 

plataformes i mostra, al projector, l’estructura de cadascuna. 

4. A l’entrevista grupal la moderadora els explica que el grup de discussió se 

 centra  principalment en les plataformes utilitzades durant la primera avaluació 

 i que l’objectiu d’aquesta reunió és l’intercanvi de pràctiques lectores.  

http://portfoli4.wikispaces.com/
http://eso2a.wordpress.com/
http://www.escolagavina.cat/
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5. Quan debaten sobre la periodització i continuïtat que aporta cadascuna de les 

 plataformes, tots tres coincideixen que fa una funció informativa per a 

 l’avaluació de  l’alumne.  

6. Pel que fa a l’autodidactisme i l’alfabetització digital, Evaristo i Albert 

destaquen que els alumnes no sols són autodidactes sinó que ensenyen els 

companys. Antoni explica que aquest fet afavoreix l’atenció a la diversitat i es 

concreta en la competència aprendre a aprendre. 

7. Sobre el fet d’utilitzar la plataforma per compartir informació amb l’alumnat de 

 classe,  del centre i de l’exterior, s’esmenten les fitxes de lectura que descriuen 

 llibres i els recomanen, el fòrum sobre la lectura on se citen fragments i es 

 comenten o les cròniques que es realitzen al taller de premsa. 

8. En relació a la participació amb altres projectes, Albert explica la seua 

vinculació a través de les cròniques amb Escoles en Xarxa i Vilaweb. Evaristo 

destaca tots els avantatges de la participació i dels premis aconseguits en 

Educared, pel seu element motivador.  

9. Del treball que fan amb la lectura, Antoni de la Torre explica com els alumnes, a 

 partir  de la novel·la  Carmen, comencen a aplicar els coneixements adquirits 

 d’alfabetització digital: incrusten vídeos, realitzen i s’enregistren les tertúlies 

 dialògiques, comenten fragments al fòrum del wiki i elaboren petxakutxes. 

 Evaristo apunta que  sistemàticament a l’aula tots els dies fa llegir els alumnes 

 quinze minuts i, cada dia, tres alumnes de la classe, en compte de llegir en 

 format paper, lligen els blocs enllaçats al bloc d’aula Somos. Albert descriu la 

 lectura guiada de rondalles mallorquines que ha  fet amb els alumnes de sisé

 durant aquesta primera avaluació. 

10. Pel que fa al treball de la biblioteca i dels clubs de lectura, Evaristo conta com 

 funcionen els clubs de lectura al centre i subratlla la voluntarietat de l’alumne 

 que s’hi apunta. També explica el funcionament de la biblioteca del dilluns que 

 duen els alumnes de 2n d’ESO. Antoni de la Torre comenta que la biblioteca del 

 seu centre sols obre durant els esplais i Albert, que duu els alumnes una hora 

 setmanalment a la biblioteca per a llegir lectures lliures.  

11. Quan parlen de l’oralitat i la imatge, esmenten la lectura en veu alta dels 

 poemes d’Estellés que després apareixeran a la secció “Il·lustres il·lustrats” de 

 la pàgina web d’Escola Gavina, les tertúlies enregistrades a la biblioteca de l’IES 

 Joanot Martorell i els relats digitals que elaboren al Colegio Helios sobre l’inici 

 del curs, el club de lectura o les excursions realitzades.  

12. L’últim punt, el de l’avaluació, finalment no es tracta i es deixa per a la propera 

 reunió.  
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13. A la ronda d’intervencions finals, els participants fan una última intervenció on 

 indiquen que a les reunions s’observa un grau de formalitat elevat i que algunes 

 de les qüestions plantejades haurien de tindre un major grau de concreció.    

Acords 

1. S’acorda que els participants del grup de discussió puguen editar al Google 

 Documents. 

2. S’acorda que la investigadora concrete més en el plantejament d’algunes de les 

 qüestions destinades als professors i als alumnes. 

3. S’acorda informar els participants de l’assistència voluntària a actes, converses, 

 conferències i cursos sobre la promoció de la lectura i l’ús de les TIC.  

4. S’acorda que la tercera reunió siga al mes de febrer i que, prèviament, a través 

 del correu i del telèfon es concrete el dia i l’hora conjuntament. 

5. S’acorda que la propera reunió se centre en l’avaluació i els indicadors per a 

 l’anàlisi de les pràctiques lectores. 

7.1.3 Tercera reunió. Acta 

Número de la sessió: 3 

Dia: 8 d’abril de 2011 

Hora: 18.00 h (més d’una hora i mitja de durada) 

Lloc: sala d’investigadors de Filologia Catalana (Universitat de València) 

Assistents 

Maite Monar van Vliet (investigadora i moderadora), Evaristo Romaguera (participant), 

Antoni de la Torre (participant) i Albert Dasí (participant).  

Gemma Lluch (assistent i directora de la tesi) no ha pogut assistir. 

Ordre del dia 

1. Salutació inicial. 

2. Presentació de diapositives per a seguir la sessió.  

3. Recapitulació de l’última part del treball de camp (criteris d’avaluació). 

4. Descripció dels indicadors d’avaluació (criteris d’avaluació de la investigació).  

5. Discussió dels indicadors d’avaluació. 

6. Descripció de les activitats triades de pràctiques lectores per part dels 

 participants. 
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7. Ronda final d’intervencions. 

8. Calendari de la següent reunió. 

 

Desenvolupament de la sessió  

1. La moderadora inicia la reunió del grup de discussió amb Antoni de la Torre i 

 Evaristo Romaguera. Albert Dasí ha telefonat que es troba en una reunió i que 

 es retardarà. La moderadora indica d’una banda que intentarà ser tan concreta 

 com li siga possible i  que la reunió serà menys formal i, d’altra, que basarà la 

 reunió en quatre qüestions  concretes únicament, basades exclusivament en la 

 descripció i argumentació dels participants.  

2. Es projecta una presentació de set diapositives134 al llarg de la sessió, a mena de 

 fil conductor. Cada punt de l’ordre del dia s’ha acoblat en una pregunta i en una 

 diapositiva. Aquesta adaptació ha estat motivada perquè la durada de la sessió 

 no siga molt extensa i es puga seguir més fàcilment. 

3. Pel que fa a la recapitulació de l’última part del treball, a l’entrevista grupal, la 

 moderadora ho ha concretat en els criteris d’avaluació i els ha preguntat “Com 

 avalueu vosaltres l’aprenentatge de l’assignatura de llengua?”. Els participants 

 han contestat que segueixen uns criteris per a puntuar i han explicat el seu 

 sistema d’avaluació. Posteriorment, la moderadora ha aportat tota la 

 informació que tenia de la sessió anterior del grup de discussió, del que posa a 

 les plataformes i, també, d’allò que havien indicat els alumnes a les històries de 

 vida a través del xat del Messenger. 

4. Abans de passar a la segona pregunta sobre els criteris d’avaluació de la 

 investigació, la moderadora explica que l’objectiu principal d’aquest treball de 

 camp és avaluar les aportacions de l’ús de la tecnologia per a la promoció 

 lectora (no l’assignatura) i que es necessiten un indicadors. 

5. Pel que fa als criteris d’avaluació de la investigació, la moderadora els ha 

 preguntat “Com us agradaria que jo avaluara en aquesta investigació que 

 vosaltres no podeu avaluar?”, sabent que això els resultaria molt difícil de fer 

 (sobretot de manera espontània). Els participants consideren complexa la 

 pregunta i la moderadora els suggereix que facen una pluja d’idees d’allò que 

 troben beneficiós. Destaquen la motivació de l’alumne per l’ús de les 

 tecnologies, ja que se n’ixen de la rutina, té una dimensió social, té una utilitat i 

 reutilitzen el que aprenen. Evaristo Romaguera inclou el tema de l’eficàcia i 

                                                        
134

 Apèndix 10. Presentació de diapositives per a la 3a sessió del grup de discussió.  
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 afegeix que quan fa una activitat d’educació lectora amb tecnologia sap si 

 motiva, el que li queda en dubte és saber si ha funcionat o no, si ha servit per a 

 alguna cosa. 

6. Ha arribat Albert Dasí. L’última pregunta apareix replantejada a la presentació 

 de diapositives, ja que prèviament la moderadora sabia que resultaria 

 problemàtica. Ara, els ha preguntat “Quines diferències hi ha entre el que fèieu 

 abans sense les tecnologies i el que feu ara amb les tecnologies pel que fa a la 

 promoció de la lectura?”. Els participants intercanvien opinions. Antoni de la 

 Torre explica que amb les tecnologies se li dóna una dimensió social a la lectura 

 i com és de beneficiós convertir la lectura en un acte social, perquè la 

 comparteixen i s’esforcen més. A més, diu que lligen coses més variades. Albert 

 Dasí considera que la tecnologia li ha obert un nou món a l’escola i nous 

 recursos davant de la lectura. Hi troba molts beneficis, com ara que s’utilitzen 

 molts suports diferents, hi ha una atracció brutal pel que aporten les  noves

 pantalles, els mestres s’avorreixen molt menys, s’obren molts més camps, 

 s’aconsegueix la immediatesa del que està passant a l’altra banda del món i les 

 fonts d’informació ja no són úniques. Evaristo Romaguera exposa que amb la 

 tecnologia, es llig de manera diferent i que la lectura aconsegueix uns beneficis 

 inassolibles d’una altra manera com són el fet de ser més atractiva, compartida 

 i social. La moderadora afegeix el tema de les competències bàsiques. Els 

 participants coincideixen que les tecnologies són integradores i es posen en joc 

 totes les competències: la comunicativa, la tecnològica, la d’aprendre a 

 aprendre, la d’autonomia personal, la de  ser ciutadà. Expliquen que el 

 professor és únicament un guia, malgrat que molts col·legues encara no ho 

 compartisquen135.  

7. Es presenten les últimes dues diapositives. En la primera diapositiva apareix 

 una graella amb el nom d’una selecció d’activitats dels participants i en la 

 segona, unes pautes per a descriure-les. La moderadora els demana que 

 expliquen a la resta dels participants aquests exemples de promoció de la 

 lectura amb l’ús de la tecnologia. Els participants han descrit l’ús de Google 

 Map, la lectura digital, la creació d’un wiki de poesia i d’un bloc col·lectiu, la 

 trobada amb l’escriptora Gemma Pasqual, el recital de poesia, la participació en 

 projectes i concursos, i l’elaboració de pòsters digitals. Albert Dasí ha 

 considerat que la posada en marxa d’aquestes activitats fa deu anys era 

 impossible tal i com les han  plantejades.  

                                                        
135

 Miguel Àngel Marzal (MEC 2006: 11-52) explica el canvi del concepte de mestre per ensenyar pel 
concepte d’aprendre i de mestre instructor, perquè es dilueix el concepte d’autoritat. 
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8. A la ronda d’intervencions finals, Antoni de la Torre ha considerat que la 

 pregunta “Com us agradaria que jo avaluara en aquesta investigació que 

 vosaltres no podeu avaluar?” ha estat una pregunta metàtesi, difícil d’assimilar 

 i entravessada. D’altra banda, Albert Dasí ha afegit que seria útil saber com 

 podrien millorar l’any que ve aquestes propostes. Evaristo Romaguera ha 

 preguntat si els beneficis dels que s’ha parlat també són per als docents. La 

 moderadora ha contestat les intervencions finals. La pregunta que han 

 considerat difícil ha estat reformulada, les propostes de millora és el que es vol 

 aconseguir en aquesta investigació i els beneficis d’utilitzar les tecnologies a 

 l’hora de fer promoció de la lectura van dirigits tant a alumnes com a 

 professors.    

Acords 

1. S’acorda que Antoni de la Torre envie l’enregistrament de la sessió i la 

 fotografia grupal a la moderadora.  

2. S’acorda que els professors avisen l’observadora per a presenciar qualsevol 

 activitat que consideren rellevant per a la investigació sobre la promoció de la 

 lectura i l’ús de les TIC.  

3. S’acorda que Albert Dasí avise l’observadora quan se celebre a l’Escola Gavina 

 l’activitat anual dels contes lingüístics.  

4. S’acorda que la propera reunió siga abans de l’última avaluació, a finals de 

 maig. 

7.1.4 Quarta reunió. Acta 

Número de la sessió: 4 

Dia: 24 de maig de 2011 

Hora: 19.00 h (una hora i quart de durada) 

Lloc: sala d’investigadors de Filologia Catalana (Universitat de València) 

Assistents 

Maite Monar van Vliet (investigadora i moderadora), Evaristo Romaguera (participant), 

Antoni de la Torre (participant) i Gemma Lluch (assistent i directora de la tesi).  

Albert Dasí (participant) no ha pogut assistir. 

Ordre del dia 

1. Salutació inicial. 
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2. Presentació d’un vídeo.  

3. Descripció de les últimes activitats realitzades pels participants. 

4. Exposició de l'estat de la investigació. 

5. Balanç final de les sessions del grup de discussió. 

6. Ronda final d’intervencions. 

7. Participació en les II Jornades ComparTic de dissabte 18 de juny. 

8. Agraïments. 

 

Quadre 7.2. Fotografia de comiat de l’última sessió del grup de discussió  

 

 

 

Desenvolupament de la sessió  

1. La moderadora inicia la reunió del grup de discussió amb Antoni de la Torre, 

 Evaristo Romaguera i Gemma Lluch. Albert Dasí no ha pogut assistir. La 

 moderadora indica que la sessió no serà extensa. 

2. Es presenta un vídeo sobre la metodologia en l’aula d’Ana Basterra, assessora  

de Secundària en l’àmbit lingüístic i social a Biscaia136. Aquest vídeo tracta l’ús 

de la tecnologia a l’aula, les formes de comunicació, l’aplicació de les 

competències bàsiques i la col·laboració entre l’alumnat.  

3. Amb l’objectiu d’ensenyar els avanços i la fase final, es passa la presentació de 

 diapositives que va mostrar la investigadora a les jornades Investigar LIJ a 

 Conca pel que fa al projecte de tesi doctoral137. La presentació ha ampliat 

 l’apartat del treball de camp. I totes les activitats que s’han fet als centres 

                                                        
136 Extret de J.J. Haro al twitter: http://photopeach.com/album/nje3xc?ref=est.  

137 Apèndix 11. Presentació de diapositives per a la 4a sessió del grup de discussió. 
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 escolars apareixen en tres núvols d’etiquetes: un núvol per al wiki de l’IES 

 Joanot Martorell (wiki); un núvol per a la pàgina web de l’Escola Gavina i, 

 finalment, un núvol per al bloc Somos i Wikipoetas del Colegio Helios.  

 La part més extensa i significativa de la reunió consisteix, fonamentalment, a 

 descriure les últimes activitats dutes a terme. D’una banda, Evaristo Romaguera 

 ha explicat la participació a Educared amb el projecte de “Poesía eres tú”, 

 l’elaboració del relat digital sobre les lectures treballades per part de l’alumna (i 

 participant al projecte) Patricia Viñals i l’activitat dins de Wikipoetas sobre els 

 escriptors als carrers de l’Eliana. D’altra, Antoni de la Torre ha destacat la 

 creació dels portfolis individuals dels alumnes i la creació dels relats digitals. 

4. Es fa un balanç final de les sessions, on s’aporten les coses més positives que 

 han suposat aquestes reunions com ara compartir experiències entre el 

 professorat, aportar idees a la resta de participants per a fer classe, discutir i 

 reflexionar sobre les  preguntes plantejades i l’intercanvi d’idees. A més, la 

 investigadora també manifesta el  grau de satisfacció final per la participació 

 de l’alumnat a la investigació, tant a les històries de vida via Messenger com als 

 relats de vida, via Google Documents. 

5. Es tracten les jornades de ComparTic i es deixa clara la participació.  

6. A la ronda d’intervencions finals, Antoni de la Torre esmenta que han estat 

 molt profitoses les sessions per la interacció que hi ha hagut i per la informació 

 diària que s’ha penjat al Google Documents, ja que han pogut saber el punt de 

 vista dels alumnes. 

 Explica que el que més li ha interessat ha estat la retroalimentació, perquè li ha 

 servit  per aprendre i modificar coses i anuncia que l’any que ve farà un diari 

 setmanal de classe confeccionat pels alumnes on puguen compartir informació, 

 poder seguir-los i veure l’avaluació que estan fent de la situació. Comenta que 

 aquesta experiència li ha servit per plantejar un ventall d’activitats i el proper 

 curs té la intenció de seleccionar-les. Considera que ha estat una provatura de 

 com ha d’anar, ja que sempre està experimentant i també li ha servit per 

 reflexionar, veure les virtuts i els defectes de la forma de treballar. Evaristo 

 Romaguera destaca que el major benefici de participar en aquest grup de 

 discussió ha estat l’intercanvi d’experiències i el fet de saber que hi ha gent que 

 està treballant sobre això i saber què fan. 

7. Pel que fa als agraïments, la investigadora subratlla la satisfacció i l’enriquiment 

 per haver conegut els participants, pel fet d’ampliar el cercle d’amistats i 

 sobretot perquè comparteixen interessos comuns. Apunta que durant les 

 sessions, malgrat el rol que assumia cada membre, hi havia cinc professors i 

 s’ha produït un intercanvi d’informació considerable, com per exemple pel que 

 a l’elaboració de relats digitals o creació de pòsters digitals, on cada participant 
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 explicava com l’havia dut a terme o  quan algun participant descrivia alguna 

 activitat com la de la lectura diària i la resta de participants se l’apuntaven per 

 dur-la a la pràctica en un futur pròxim.   

Acords 

1. S’acorda que Antoni de la Torre envie l’enregistrament de la sessió a la 

moderadora.  

2. S’acorda que no es passarà un qüestionari final als alumnes per la quantitat 

d’informació adquirida.  

3. S’acorda la impossibilitat de celebrar una última història de vida col·lectiva 

conjunta amb l’alumnat dels tres centres escolars per la incompatibilitat 

d’horaris. 

4. S’acorda que a les jornades ComparTIC que se celebraran el 18 de juny de 

2011 i on Antoni de la Torre és membre de l’organització de 

l’esdeveniment, Maite Monar siga la presentadora i relate l’experiència 

com a investigadora i Evaristo Romaguera participe a les jornades explicant 

el seu projecte de lectura al centre escolar.  

5. S’acorda mantindre el contacte amb els participants via telefònica o per 

correu fins a la finalització de la investigació.  

6. S’acorda avisar de la data de la futura lectura de la tesi doctoral als 

participants. 

7.2 Compromisos 

Els compromisos de la investigació són uns documents interns en què la investigadora, 

el professorat i l’alumnat es comprometen a participar al treball de camp amb les 

responsabilitats prèviament pactades. Els documents apareixen signats i amb les dades 

personals bàsiques: nom, cognoms i DNI, llevat el compromís de l’alumnat que és 

menor d’edat i s’ha compromés posteriorment de fer sabedors els pares. 

Per a aquest projecte, s’han elaborat tres compromisos. El primer és el del professor, 

en què aquest es compromet a permetre a la investigadora l’observació presencial a 

l’aula i l’observació virtual a les plataformes digitals, així com a assistir a les reunions 

del grup de discussió. El segon compromís és el de la investigadora, la qual es 

compromet a informar els participants del treball realitzat, incloure els seus noms a la 

tesi o en qualsevol publicació on estiguen presents i pactar sobre les sessions i les 

dates del grup de discussió. L’últim compromís és el de l‘alumnat, que es compromet a 

participar a les històries de vida a través del Messenger i al relat de vida a través del 

Google Documents.  
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7.2.1 Compromís del professor138  

Jo, _______________________________________ , amb DNI___________________ i 

en qualitat de docent del centre __________________________________  em 

compromet a participar durant el curs 2010-2011 al treball de camp de la tesi doctoral 

“Promoció de la lectura en el marc educatiu” de Maite Monar van Vliet dirigida per 

Gemma Lluch, seguint les concrecions establides al pla de treball. 

La participació consisteix a: 

- permetre a Maite Monar van Vliet assistir a les classes d’un grup determinat, 

com a observadora participant i deixar enregistrar les sessions. 

- permetre a Maite Monar van Vliet tindre accés a les TIC utilitzades/creades.  

- assistir a les reunions dels grups de discussió. 

 

València, 23 de juny de 2010 

7.2.2 Compromís de l’investigador 

Jo, MAITE MONAR VAN VLIET, amb DNI 20818593M i en qualitat d’investigadora del 

treball de camp de la tesi “Promoció de la lectura en el marc educatiu” dirigida per 

Gemma Lluch i en qualitat de moderadora del grup de discussió em compromet durant 

el curs 2010-2011 a: 

- establir un nombre determinat de reunions del grup de discussió. Es concreta 

en cinc reunions: una a juny, una a setembre i una després de cada avaluació 

del curs escolar 2010-2011. La data de cada reunió es decidirà entre tots els 

participants depenent de la seua disponibilitat. 

- informar de l’estat i de l’evolució del treball de camp en qualsevol moment que 

els participants ho desitgen. 

- negociar les visites als centres escolars amb molta flexibilitat i depenent de les 

circumstàncies dels participants, de l’alumnat i del centre escolar. 

- incloure a la tesi la implicació dels participants a la investigació 

- incloure el nom dels col·laboradors a la publicació sobre resultats de la 

investigació en la qual apareguen dades de les practiques 

 

València, 10 de juliol de 2010 

                                                        
138

 Apèndix 3. Compromisos originals dels professors. 
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7.2.3 Compromís de l’alumnat 

María Moreno Esteve, Jorge Castañeda de Luis, Patricia Viñals Hueso, Albert Sánchez 

Muñiz, Roser Verdevio Dasí, Sandra Canós Puente, Javier de la Torre Costa, Jordi 

Panayiotopoullos Reina, Laura Armengot García i Álex Ibáñez Hergueta en qualitat 

d’alumnes dels centres Escola Gavina, IES Joanot Martorell i Colegio Helios es 

comprometen a participar durant el curs 2010-2011 al treball de camp de la tesi 

doctoral “Promoció de la lectura en el marc educatiu” de Maite Monar van Vliet 

dirigida per Gemma Lluch, seguint les concrecions establides en el pla de treball139. 

La participació consisteix a: 

- mantindre amb Maite Monar van Vliet converses virtuals individuals a través 

del Messenger per elaborar històries de vida. 

- mantindre amb Maite Monar van Vliet converses virtuals col·lectives a través 

del Messenger per elaborar històries de vida.  

- escriure una entrada descriptiva i valorativa setmanalment al Google 

Documents. 

 

El professor-director Albert Dasí de l’Escola Gavina va telefonar personalment els pares 

perquè foren sabedors i es van comprometre a fer moltes de les converses virtuals en 

hores lectives.  

El professor Evaristo Romaguera i el director Salvador Ferrer van parlar amb els pares i 

es van comprometre a fer moltes de les converses virtuals en hores lectives.  

El professor Antoni de la Torre i la investigadora es van dirigir directament als alumnes, 

ja que tenen setze anys (eren els més majors), i foren ells qui acceptaren personalment 

la proposta, amb la responsabilitat de fer sabedors els pares. No obstant això, Antoni 

també els ho va comunicar. 

7.3 Llibre de participants      

El grup de treball està format per participants externs i per participants interns. 

Participants externs: 

                                                        
139L’alumnat és menor d’edat per la qual cosa han estat els professors i la directiva dels respectius 

centres qui ha fet sabedors els pares dels alumnes. 
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- La investigadora, observadora del treball de camp i moderadora del grup de 

discussió: Maite Monar van Vliet. 

- La directora de la tesi doctoral i assistent del grup de discussió: Gemma Lluch. 

Participants interns: 

- Els tres professors i membres del grup de discussió: Albert Dasí, Antoni de la Torre i 

Evaristo Romaguera. 

- Els alumnes triats per a les històries de vida: Sandra Canós, Javier de la Torre, Jordi 

Panayiotopoullos, Laura Armengot, Álex Ibáñez Hergueta, María Moreno, Jorge 

Castañeda, Patricia Viñals, Roser Verdevio, Albert Sánchez. 

- Els tres grups: 6é de Primària, 2n d’ESO i 4t d’ESO. 

- La comunitat educativa dels centres escolars, Raquel Pérez Bosch (Colegio Helios) i 

Fina Mas Grau (Escola Gavina). 
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8. Triangulació 

La triangulació és un mètode que combina metodologies, és a dir, fa servir diverses 

perspectives. El tipus de triangulació predominant en aquesta investigació és la 

triangulació d’informació, ja que la investigació es realitza a partir de la recopilació de 

dades des de tres punts de vista: el del professor, el de l’alumne i el de l’observador. 

En segon terme, però, també s’utilitza la triangulació metodològica. Les dades 

recopilades des dels tres punts de vista, s’arrepleguen a partir de múltiples tècniques 

com ara l’observació, el qüestionari, l’entrevista, el grup de discussió, la història de 

vida i el relat de vida. 

Com apareix reflectit a l’ordre d’aquest apartat, la primera perspectiva analitzada és la 

del professor. La informació recollida des d’aquest punt de vista s’obté principalment 

de l’entrevista en profunditat inicial i de les intervencions realitzades a les quatre 

reunions del grup de discussió. La segona perspectiva és la dels alumnes. D’una banda, 

s’estudien les aportacions de la totalitat de l’alumnat de les tres classes seleccionades 

a partir del qüestionari inicial grupal; d’altra, els deu estudiants que hi han participat 

individualment (pertanyents a aquestes tres classes) han estat analitzats a través de la 

informació adquirida en les històries de vida individuals i col·lectives dutes a terme al 

xat del Messenger i a partir dels relats de vida plasmats al Google Documents. La 

tercera i última perspectiva és la de l’observadora. La investigadora assumeix el paper 

d’observadora i fa servir el seu diari. A més, realitza l’observació presencial amb les 

visites als centres escolars i l’observació virtual de les plataformes digitals des de casa. 

Finalment, s’analitza el discurs. L’anàlisi del discurs apareix estructurat en quatre 

seccions ben diferenciades: els textos generats durant la investigació, els textos creats 

pels alumnes a l’aula, els textos generats pels alumnes per a la investigació i els textos 

generats pels professors sobre la creació dels alumnes. 

8.1 Informació del professor 

La informació del professor ha estat arreplegada principalment a partir d’una 

entrevista personal en profunditat que es va realitzar als centres escolars respectius a 

l’inici del curs analitzat, 2010-2011, i de les intervencions realitzades a les reunions 

vespertines del grup de discussió al llarg del curs a la Universitat de València. A més, 

també hi ha hagut una comunicació fluïda, que ha completat la informació recopilada, 

a través dels correus electrònics, l’Skype, el telèfon, les visites al centre i el Google 

Documents que es va crear per a compartir la informació i poder contrastar-la. 
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8.1.1 Entrevista  

L’entrevista és una de les tècniques utilitzada en aquesta investigació. Pertany al 

mètode de recollida de dades no observacional. S’utilitza en la triangulació, ja que a 

partir d’aquesta tècnica es mostra la percepció de la realitat del professor. Hi ha una 

única entrevista inicial. És una entrevista en profunditat feta individualment a cada 

professor amb la pretensió d’ampliar els coneixements buscats. L’entrevista s’ha 

realitzat cara a cara, ja que així s’assoleix un índex de resposta superior. De l’entrevista 

s’han extret dades qualitatives: comparatives, precises i il·lustratives. És una de les 

aportacions qualitatives de la investigació. 

L’entrevista inicial ha estat el punt de partida per a aconseguir informació del 

professor, ja que gràcies a aquesta s’ha pogut conéixer des d’un primer moment la 

figura del professor, el lloc de treball i la implicació en aquesta investigació. 

L’entrevista disposa d’un guió elaborat prèviament, que funciona d’element 

vertebrador i de referència. El guió de l’entrevista inicial s’estructura en tres parts: una 

fitxa del professor, una fitxa del centre on treballa i una fitxa del treball de camp on 

participa. L’entrevista comença amb unes qüestions generals fins a concretar en 

aspectes més específics.  

L’entrevista duta a terme comença amb la presentació i el contacte inicial de 

l’entrevistadora i l’entrevistat, en què aquesta assenyala a l’entrevistat la importància 

de la contribució a la investigació i se li agraeix la col·laboració. Després es passa a la 

fase d’obertura, en què es formula, de manera genèrica, la temàtica i l’objectiu de la 

investigació. La fase següent és la de desenvolupament, en què s’ha d’aconseguir la 

màxima informació sobre el tema investigat i s’ha de reconduir necessàriament, tantes 

vegades com siga necessari, l’entrevistat sobre el tema que s’ha de tractar. En aquesta 

fase, l’entrevistadora aplica les preguntes establertes al guió (que té memoritzat). 

Finalment, l’entrevistadora tanca l’entrevista, fa una síntesi de les conclusions més 

importants i comenta a l’entrevistat que enviarà el resultat de l’estudi realitzat.  

El format utilitzat per a plasmar la informació obtinguda de l’entrevista en profunditat 

és una mena de graella. A la banda esquerra, apareixen plantejades les preguntes en 

modalitat enunciativa i, a la banda dreta, es mostren les respostes transcrites 

literalment de l’entrevista realitzada. L’opció que apareguen les respostes dels 

professors en primera persona aporta objectivitat i veracitat a la percepció del 

professor, ja que no passa per cap filtre. A més, l’opció que apareguen senceres les 

respostes de l’entrevista, fa que no es produïsca un trencament en el fil conductor de 

l’arreplega d’informació i de la comprensió d’aquesta. 
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El procés d’elaboració de les entrevistes s’estructura en tres parts. La primera part és 

la de creació, la segona, la d’enregistrament140 i, finalment, l’última part ha consistit en 

l’anàlisi de les dades per a la classificació i estudi. Per a una lectura més adequada i 

l’anàlisi posterior les hem classificades seguint un mateix esquema. Aquest esquema es 

basa en els tres nivells en què s’estructura l’entrevista: com a professional, com a 

professor del centre i com a implicat en un projecte a l’aula. L’anàlisi de l’entrevista, 

per tant, parteix de les similituds i de les diferències que presenten els tres participants 

en aquests tres nivells.  

Entrevista inicial d’Antoni de la Torre 

PRESENTACIÓ 

Situació: a l’IES Joanot Martorell el dia 14 d’octubre de 2010 

Entrevistadora: Maite Monar van Vliet 

Propòsit de l’entrevista: conéixer el professor Antoni de la Torre 

Explicació de com es farà servir la informació i qui hi tindrà accés: la informació 

s’utilitzarà al treball de camp de la tesi.  

TEMÀTICA 

Tema: promoció de la lectura en el marc educatiu 

Objectiu: analitzar la promoció de la lectura en tres centres educatius valencians 

durant el curs escolar 2010-2011 amb la col·laboració de tres professors i els seus 

grups (de diversos nivells) a través de la pàgina web, el bloc i el wiki  

IDENTIFICACIÓ 

Nom i cognoms del professor: Antoni de la Torre Chocano  

 

Quadre 8.1 Entrevista Antoni de la Torre 

Fitxa del professor 

Anys de docència  

 

“Des d’octubre del 85”. 

“He treballat en tres centres d’interí durant un curs escolar: al 

Benlliure, a Benicarló i a Torrent; a Elx, quatre anys i aquí duc vint 

                                                        
140 Apèndixs 13,14 i 15. Enregistraments de l’entrevista d’Antoni de la Torre, Albert Dasí i Evaristo 

Romaguera. 
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cursos escolars, contant este”. 

Matèria que 

imparteix 

 

“Valencià. Llengua i literatura, que diu el currículum. Però n’he fet 

d’altres. Molts anys he fet Francés, Anglés, he fet també Comunicació 

audiovisual i aquest curs també estic fent Taller de llengua de 

valencià. Ah! I teatre vaig estar tres anys fent-ne, l’optativa de 

Dramatització i teatre”. 

Altres càrrecs 

 

“No, enguany sóc solament tutor de 4t d’ESO. Durant molts anys he 

estat cap de departament”. 

Projectes de 

promoció lectora 

 

“L’últim projecte fou l’any passat, un projecte experimental 

d’introduir l’ús de la promoció lectora a l’institut a la biblioteca. Vaig 

fer una proposta que s’intentà dur endavant però que va ser, no un 

fracàs, però com que no hi ha hagut avaluació, la directiva l’ha 

soterrat totalment. Consistia a fer baixar una hora a la setmana els 

grups de 1r d’ESO en concret, a la biblioteca en horari lectiu. Creàrem 

racons temàtics de lectura i ells havien d’abaixar i llegir i comentar les 

lectures si volien a través d’unes fitxes, però com que no s’havia 

explicat bé el projecte als professors encarregats, no hi havia 

voluntarietat sinó obligació. Al final ni tan sols vam fer l’avaluació. ” 

“També és veritat que per a fer el projecte es necessiten hores lliures 

de professorat per atendre i enguany, evidentment, els de la inspecció 

ens han apretat molt i no hi ha cap hora lliure de res, per tant no hi ha 

cap projecte de lectura en l’institut, fora de tres hores dilluns, dimarts 

i dimecres a l’hora del pati que envie un encarregat per a apuntar 

llibres i fitxar”. 

“Personalment els projectes de lectura que estem portant els últims 

anys és fonamentalment el treballar les lectures obligatòries 

trimestrals a través de les TIC, reflectint a través d’una sèrie de 

treballs multimèdia fonamentalment, però també d’investigació i 

redacció a través dels wikis o els blocs. Això he fet els últims cinc 

cursos”. 

Ús de les TIC a 

l’aula  

 

“No solament treballe la literatura, sóc poc inclinat al terme 

literatura, donar literatura, llegir literatura... És llegir llibres, no?” 

“ Nosaltres hem introduït durant molts anys els distints gèneres: el 

teatre, la poesia, la narrativa. Tot i que enguany, justetament, estem 

experimentant únicament amb narrativa i temàtica central, la dona. 

Sempre funcionem una mica així. Tractem d’introduir gèneres o 

temes, perquè això puga transcendir i crear no solament lectors sinó 

també que puguen relacionar les seues lectures amb la societat, amb 
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les coses que ocorren, i puguen buscar a la premsa, i crear textos 

argumentatius, és a dir, per a mi la literatura ha de transcendir sempre 

el propi plaer estètic, s’ha de buscar una literatura, jo diria, quasi 

funcional, útil”. 

 

Fitxa del centre on treballa 

Nom del centre 

 

“IES Joanot Martorell des de fa sis anys. És una escissió de l’antic 

centre de Formació Professional Sant Vicent Ferrer. Aleshores es va 

escindir i es creà el centre de Secundària i Batxillerat. Anteriorment jo 

he estat en l’FP”. 

Ubicació i 

importància de la 

ubicació  

 

“Està ubicat en un lloc a deu minuts del barri de Sant Marcel·lí i a deu 

minuts també del barri de la Torre i, aleshores, és veritat que cal 

caminar, està molt aïllat i és cert que sols s’utilitza per a qüestions 

lectives. És un centre que està desubicat dels dos barris, que són els 

que ens forneixen els alumnes i això ho hem acusat durant anys, molts 

anys”. 

“És un centre que viu d’esquena al barri, llevat de tres o quatre 

professors, la resta no són del barri”. 

“I aquests barris es troben a la perifèria de València”. 

“Nosaltres estem molt orgullosos del nostre alumnat perquè en 

contrast amb altres possibles centres no és un centre gens conflictiu, al 

contrari, és un centre on l’alumnat una mica dòcil és bastant 

participatiu, receptiu i cooperatiu”. 

“Pensa que el barri de Sant Marcel·lí té una associació de veïns molt 

potent i té també una Unió Musical del qual naixen molts músics de 

molta qualitat. Molts dels nostres alumnes són músics d’eixa Unió 

Musical i ara mateix els grups de rock dels més famosos de València 

són d’ací, de Sant Marcel·lí, i hi ha dos o tres famosos que actuen de 

per ahí. ” 

“Sant Marcel·lí, en concret, és un barri que està molt ben cohesionat i 

això fa que l’alumnat tinga una certa qualitat, és classe mitjana, no és 

classe baixa”. 

“Nosaltres tenim grups de línia, dos grup de línia en cada un d’ells”. 

“Molts pares senten la necessitat que els seus fills aprenguen valencià, 

a pesar de ser un barri d’immigració”.  

Tipus Públic   Concertat   Privat 
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Característiques 

del centre 

 

“Som entre huitanta-quatre i huitanta-set professors al centre, una 

gran part són dones. Hi ha molt poca mobilitat al centre, en el sentit 

que únicament un deu per cent del professorat cada curs va canviant. 

El planter és fix i això fa que moltes coses funcionen per inèrcia 

estupendament bé, sobretot l’ordre, la disciplina. Això fa que rutlle el 

centre però, al mateix temps, és un centre on, al meua parer, hi ha 

molt poca innovació, molt poca investigació, molt poca coordinació 

entre nosaltres i tots els esforços individuals que jo note que fa el 

professor es perden. Això fa que en este centre es podrien fer moltes 

més coses però tot queda reduït a l’aula “. 

“Als departaments tinc la sensació que ens coordinem mínimament 

per a complir amb els requisits”. 

“La comunicació interdepartamental, que és la més greu, no existeix”. 

Funcionament del 

claustre 

 

“Els claustres no són gens conflictius, si assisteixes a un, és pura 

rutina, des de fa anys, anys i anys, és informe de la direcció i després 

precs i preguntes i ja està”. 

“Ni tan sols les COCOPES, que tenen una funció pedagògica molt 

important, són decisòries, és pura informació”. 

“El Consell Escolar és el que un poc resol els conflictes”. 

“Crec que els distints estaments de l’institut són pura burocràcia, és a 

dir, no s’utilitzen realment per a la docència, per a la didàctica, ni per 

a res, em fa l’efecte”. 

Implicació de la 

directiva 

 

“La directiva és gent jove i els dos càrrecs importants provenen de la 

Primària i tenen molta sensibilitat cap a les iniciatives individuals i 

tracten de promoure coses. Però, és veritat que es deixa a la decisió 

dels departaments, dels professors. Ells proposen i el professorat 

disposa”. 

“ La directiva accepta però no té molta força de lideratge”. 

“És un centre que es fan moltes eixides, a eixe nivell el professor està 

en gran part implicat”. 

Paper de l’AMPA 

 

“El paper de l’AMPA és molt secundari”. 

“L’AMPA pot tindre molt de poder però, ací, el que fa és recaptar 

diners i subvencionar algunes activitats i punt final, jo és la sensació 

que tinc”. 

“L’AMPA veig que té poca força, que es deixa endur per la dinàmica 

típica de recaptar diners a l’inici de curs”. 

“En relació amb la lectura, sí que reconec una cosa, no tenen cap 
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problema a pagar i subvencionar tots els llibres que la biblioteca puga 

necessitar, és a dir, gran part dels recursos de la biblioteca són gràcies 

a l’AMPA”. 

Biblioteca escolar 

 

“El professor de Física i química és el que li ha pegat una espenta a la 

biblioteca els últims anys, és el que més ha fet i el que més ha 

organitzat”. 

“No dubtem que qualsevol professor de qualsevol matèria pot servir 

de bibliotecari”. 

“Actualment el professor de Física i química té hores lliures i té tres 

patis per estar atenent els alumnes. És el que ha anat fitxant els 

llibres.  

“I la veritat que la biblioteca és una biblioteca molt bonica, hi ha 

molt, molt de material, tenim milers i milers de llibres. Són llibres de 

més de trenta anys de centre. ”   

“Exportàrem tots els llibres de l’institut d’FP”. 

“És una biblioteca veterana, espaiosa, que té tres xicotets espais. I 

funciona bastant bé, perquè almenys els professors de valencià i 

castellà tota lectura nova obligatòria que implantem sempre procurem 

que a la biblioteca estiguen, amb un mínim de tres exemplars. Per 

tant, eixos llibres estan creant un fons de lectures molt important. ” 

“El problema són els ordinadors, perquè n’hi havia quatre i ara els 

han eliminat. Sempre hi ha hagut el problema del control, no hi havia 

prou vigilància, desapareixia material”. 

“I la gestió, així com l’any passat hi havia quatre hores a la vesprada 

que estava oberta perquè la gent vinguera a estudiar, a llegir o a 

traure llibres, enguany es redueix tot als tres patis”. 

“I també se sol utilitzar bastant. Com que tenim allí un canó, una 

pantalla i molt bon servei de megafonia, s’utilitza per passar 

pel·lícules”.   

Pla lector 

 

“Este centre no té pla lector”. 

“L’any passat tingué un pla lector per primera vegada. La meua 

proposta de pla lector era d’introduir la lectura en primer d’ESO, els 

nouvinguts, una hora lectiva a la setmana. Es va fer pràcticament al 

segon i tercer trimestre dels curs passat. La finalitat era que els 

alumnes arribaren sempre a una hora distinta a la biblioteca al llarg de 

la setmana i que arribaren a llegir i que pogueren endur-se els llibres a 

casa distints dels obligatoris. Però evidentment això requereix molta 

preparació, coordinació entre el professorat, buscar professorat 
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voluntari, no imposat, etc. Hi hagué moltes deficiències nostres”. 

“No hi ha ganes de continuïtat en eixe pla”.  

Recursos materials 

tecnològics  

 

“Al centre podem tindre instal·lats a les aules, més a la biblioteca, més 

al saló d’actes, uns deu canons”. 

“En valencià en tenim un i un que està a punt d’instal·lar-se, més o 

menys igual que a Història, a Anglés, a Castellà”. 

“Els utilitzem bastant els canons”. 

“Tenim tres aules d’informàtica que, a partir de sis cursos, comencen a 

quedar-se obsolets els ordinadors, amb una connexió lentíssima de 

Conselleria, amb interrupcions, ara mateix no tenim accés a molts 

recursos i utilitats de la web”. 

“Després, a la sala de professors, hi ha cinc ordinadors, a la biblioteca 

ja no n’hi ha”. 

“Sí que hi ha un cert interés de la directiva, però molt lent, d’anar 

introduint canons i d’anar instal·lant-los. Però, fins ara, han estat 

exclusivament les editorials qui ens han abastit de canons”. 

“Tenim una pissarra digital inutilitzada que ens van regalar, però em 

consta que hi ha professors que sí que la utilitzen”. 

“Com a mínim en moltes assignatures els alumnes han de presentar els 

temes amb Powerpoint amb el canó, però no tots els col·legues ho 

fan”. 

“En Valencià, ja tots pràcticament utilitzem el bloc com a plataforma 

i els Powerpoint com a recurs bàsic”. 

Activitats al centre 

relacionades amb 

la promoció 

lectora 

 

“Pel que fa a l’escriptura, tots els anys convidem els alumnes a 

participar als Premis Sambori”. 

“Al departament de castellà, sobretot dos col·legues, es promou molt 

la lectura d’altres llibres, es valora molt i, sobretot, fan teatre amb les 

lectures. És una cosa que els té enganxats”. 

“No hi ha unes activitats concretes de promoció de la lectura”.  

 

Fitxa del treball de camp on participa 

Curs 

 

“4t ESO E, un curs de línia en valencià, perquè encara que és un curs 

bastant nombrós respecte als de línia que tenim ací, és un curs que 

ofereix un gran contrast. És interessant, hi ha gent treballadora, amb 

bon nivell, amb una experiència lectora molt important i al mateix 
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temps hi ha gent molt deficient, que tenen greus dificultats, gent de 

línia fins i tot però no perquè vagen molt endarrerits, és una qüestió 

actitudinal”. 

“Aquest curs pot oferir una idea interessant de com, a pesar d’eixos 

contrastos, la gent que treballa amb les noves tecnologies està molt 

motivada”. 

“És curiós perquè reconec que ahí hi ha uns alumnes que alguns són 

repetidors i l’any passat sols participaven en les activitats TIC, la 

resta les deixaven. Almenys interessava participar en la qüestió de la 

informàtica, participar als fòrums, preguntar a través del xat”. 

“És un grup interessant per veure l’evolució dels resultats”. 

Nombre d’alumnat “Vint-i-set alumnes”. 

Lloc on 

s’imparteix la 

classe 

 

“Tres hores, dues a l’aula del corredor de valencià 2.6.2 i una, a l’aula 

d’informàtica”. 

“Les primeres setmanes els alumnes pateixen un procés 

d’alfabetització digital en el sentit de saber i aprendre a operar a la 

plataforma wiki, veure com s’edita i com s’enllaça, com s’incrusta 

vídeo, fotos i després aprendran dos o tres aplicacions amb què faran 

el treball de la lectura Carmen”. 

Horari  

 

“Dilluns a primera hora (8.00), dimarts també a primera hora (8.00) a 

l’aula d’informàtica i divendres a última hora del centre (12.40)”. 

“La diferència d’atenció i treball és tremenda. Divendres hem d’anar 

en pla policial, el rendiment és menor”. 

Perfil del grup 

 

“És un grup molt heterogeni, hi ha gent molt bona i gent dolenta”. 

“És un grup molt xarrador també, els grups de línia solen ser així, 

molt participatius però xarradors. Però, és veritat que quan es posen a 

fer la feina, molts la fan molt bé”. 

“Veus que els aprenentatges són molt ràpids”. 

Plantejament del 

curs  

 

“La pregunta és tela”. 

“Jo crec que a través de les tecnologies el contrast es pot anivellar. 

L’altre dia la gent que acabà prompte s’assentà per ajudar els altres, a 

explicar-los, a verbalitzar les coses”. 

“Jo crec que les tecnologies és una de les formes d’atendre la 

diversitat”. 

“I és una cosa que m’agradaria que feren també per a les altres 
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qüestions de classe, que s’ajude el company, perquè això fomenta, a 

més a més, l’expressió oral”. 

“Esta avaluació treballem Carmen i la conferència amb el concepte 

precisió lèxica”. 

“La segona, L’ingenu de Voltaire i el debat organitzat a l’aula i 

l’argumentació”. 

“La tercera, depén de l’autora que vinga”. 

 “Més que els resultats, el que m’agrada avaluar és com ho van fent, és 

a dir, el típic de l’avaluació qualitativa no quantitativa, jo ho tinc 

bastant més en compte i és una manera més bona d’incloure’ls a tots”. 

Plataforma 

 

“He decidit impulsar el bloc de l’institut, el Quadern blau que està 

obert de fa ja tres anys però el comencem ara. Apareixeran les coses, el 

viatge de les coses que han anat fent i van fent-se comentaris i 

estructurades en base a una característica. Sobretot el portfoli de wiki. 

Ara, únicament els passos de les coses que estan aprenent a fer amb el 

wiki, després aniran utilitzant el fòrum i després publicant els seus 

treballs multimèdia d’investigació a través de les lectures i els textos 

funcionals”. 

Creació de la 

plataforma 

“El wiki l’acabe de crear este mes i es diu portfoli4wikispace.com, 

quatre, perquè el de l’any passat fou el tres”. 

“El vaig crear a principi de curs jo. Pel que fa a l’estructura de la 

primera pàgina, a banda de la barra de navegació, hi ha una graella 

que ens presenta els distints espais per als quals ha estat creat i, 

després, hi ha una pàgina que ja no està visible, on està el llistat dels 

alumnes perquè puguen accedir a les seues respectives pàgines”. 

“Els alumnes aprendran a navegar de manera que deixaran una part 

del treball en les seues pàgines, una altra part al fòrum del wiki únic i 

una altra part en les pàgines que són concretes, d’un tipus de treball, 

un tipus de lectura, un tipus de text”. 

“Ara estic experimentant com dimonis es pot crear un portfoli a través 

d’un wiki, sabent que el portfoli són els millors treballs dels alumnes”. 

“El que jo vull és que siga una plataforma on ells ho publiquen tot i 

allò que resulte millor, ells mateixos ho puguen seleccionar per a 

enllaçar en les pàgines. Dintre del wiki especifiques dins d’una 

tipologia textual o d‘un llibre de lectura”. 

“Jo el que vull és molt, no sé, pretensiós; que el wiki ho siga tot, és a 

dir, que mostre el procés i que mostre els resultats”. 
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Funcionament  

 

“Un dia a l’aula d’informàtica”. 

“A casa treballen i treballaran molt, afortunadament excepte un o dos 

alumnes per aula, tots tenen Internet”. 

“Ahir vaig tindre la reunió amb els pares. Em van demanar que quan 

els fills hagueren de treballar que els ho comunicara per escrit per 

donar-los permís per estar en Internet. Em sembla molt bé”. 

“Quan hagen ja de treballar hores, que serà l’últim mes del trimestre, 

dedicaran hores a casa, hauran de treballar mínim per parella, màxim 

per grup, depén de l’activitat. Perquè sempre podran fer-ho en casa 

d’algun d’ells”. 

Lectures 

(previstes) 

“Dues lectures previstes i una depenent de l’autora que vinga”. 

Altres activitats 

relacionades 

“No, no recorde”. 

Possible implicació  

 

 

“La directiva s’ha implicat enormement deixant-me dos hores l’aula 

d’informàtica, quan li vaig dir que estava en aquest projecte”. 

“L’aula d’informàtica està petada amb informàtica, tecnologia i 

economia”. 

“Per a qualsevol cosa que poguérem necessitar no tindríem problema, 

mentre no hagen de ser ells els que ho hagen d’executar”. 

Disposició de 

recursos materials 

“Sí que hi ha una disposició de recursos materials, perquè ho he dut a 

terme altres anys, però en condicions més nefastes”. 

“L’únic problema de recursos materials és que l’alumne puga tindre en 

sa casa Internet”. 

“Per això qualsevol treball multimèdia requerirà dos persones mínim, 

però no el de la producció escrita o investigació escrita que és 

individual”. 

Entrevista inicial d’Albert Dasí 

PRESENTACIÓ 

Situació: a l’Escola Gavina el dia 13 d’octubre de 2010 

Entrevistadora: Maite Monar van Vliet 

Propòsit de l’entrevista: conéixer el professor Albert Dasí 
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Explicació de com es farà servir la informació i qui hi tindrà accés: la informació 

s’utilitzarà al treball de camp de la tesi.  

TEMÀTICA 

Tema: promoció de la lectura en el marc educatiu 

Objectiu: analitzar la promoció de la lectura en tres centres educatius valencians 

durant el curs escolar 2010-2011 amb la col·laboració de tres professors i els seus 

grups (de diversos nivells) a través de la pàgina web, el bloc i el wiki 

IDENTIFICACIÓ 

Nom i cognoms del professor: Albert Dasí i Aloi 

 

Quadre 8.2 Entrevista Albert Dasí  

Fitxa del professor 

Anys de docència  

 

“Uns vint-i-cinc en aquest centre i després vaig estar en un altre tres 

anys”. 

Matèria que 

imparteix 

 

“Els últims anys, la llengua a 6é de Primària i la responsabilitat de la 

lectura final”. 

Altres càrrecs 

 

“Sóc el director del centre”. 

Projectes promoció 

lectora 

 

“La lectura és una de les coses que sempre m’ha interessat molt 

treballar dins de l’escola”.  

“És una de les coses que aquesta escola ha tingut com a pilar sòlid de 

formació, dins del seu currículum, el fer bons lectors i bones lectores”. 

“Potenciar la lectura és un dels objectius de la majoria de l’equip”. 

“La lectura ha de ser cabdal per afrontar després qualsevol àrea de 

coneixement”. 

“Hem fet moltes coses tant individualment com a equip: setmanes 

monogràfiques dedicades a la llengua i a la literatura (escriptors, 

lectures col·lectives davant dels pares, maratons lectores); presentació 

de llibres i d’autors; campanyes de lectura; visites com a cosa rutinària 

i habitual a la fira del llibre des dels menuts fins als grans; anar a 

trobades de participació lectora”. 

“Fins i tot hi hagué un moment que vam decidir muntar la nostra 
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pròpia llibreria que abasteix les nostres biblioteques d’aula i la 

biblioteca del centre i llavors vam demanar a especialistes externs de 

l’escola que ens digueren quins eren els llibres bàsics que ells tindrien a 

la biblioteca. I a partir d’ahí muntàrem una pròpia llibreria de venda 

als nostres pares perquè tingueren accés a la literatura infantil i 

juvenil que de vegades no era tan fàcil ni tan accessible. Actualment 

funciona i, a més, amb dues grans campanyes del llibre, una a Nadal i 

l’altra a Sant Jordi. Fem una estesa de parades de vegades de mil 

llibres exclusivament en valencià de públic infantil a públic adult de 

tot tipus”. 

Ús de les TIC a 

l’aula 

 

“Una cosa que va fer un gran canvi a l’escola, no tant tenir dues aules 

amb ordinadors sinó la instal·lació dels canons. Hi ha un cablejat per 

tota l’escola perquè tota l’escola tinga accés a Internet. Això ha obert 

una finestra important de canvi a la mateixa aula”.  

“Si volem estar connectats al món, hem d’estar connectats a la 

xarxa”. 

 

Fitxa del centre on treballa 

Nom del centre “Escola Gavina. Cooperativa valenciana”. 

Ubicació i 

importància de la 

ubicació  

 

“A Picanya”.  

“La ubicació és important perquè quan vam nàixer l’any 75 i quan 

vam vindre ací l’any 81 la població escolar era sobretot de la ciutat de 

València i dels pobles de la comarca però actualment un percentatge 

elevadíssim és de Picanya o de gent que treballa a Picanya”. 

“També és important la relació que tenim amb les diferents activitats 

culturals del poble i el lligam a totes les activitats que ens uneixen a 

les altres escoles”. 

Tipus 

 

Públic   Concertat   Privat 

“L’organització cooperativa per a nosaltres és important, ens la 

creguem i, a més a més, ara participem amb d’altres cooperatives a 

banda de la Federació de Cooperatives de l’Ensenyament participem 

amb altres cooperatives en un grup que es diu ACOE educació, del 

qual formem part nou cooperatives que tenim el repte de posar-hi al 

davant tota la reflexió de cap a on va l’escola i quina és l’escola del 

futur”. 

Característiques “Naix per a donar resposta a una escola molt conservadora, contra 
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del centre 

 

una escola molt conservadora”. 

“És un equip de gent bastant coherent en un projecte educatiu 

d’avantguarda, de reflexió contínua, de debat continu, de què és el que 

hem de fer per millorar cada dia, amb molta llibertat d’acció, sempre 

dins d’una coherència del nostre projecte educatiu”. 

“Som una escola valencianista, la llengua és el capdavant de tot”. 

“Escola cooperativa, ja que reflecteix treball col·laboratiu, treball 

cooperatiu, tots hem de tirar una mica del projecte que volem”. 

“Una escola oberta a la participació. 

”Avui ens caracteritza una preocupació molt important i sòlida per 

què s’està fent, què hem de fer per donar resposta a les necessitats de 

l’educació actuals”. 

Funciona- 

ment del claustre 

 

“Quan acabem el curs fem dos grans claustres. Un, d’avaluació de com 

ha anat l’any, què és el que hem anat treballant i quines són les 

nostres mancances. I, un altre claustre, on la gent que vol pot 

presentar les seues pròpies experiències perquè la resta de claustre 

conega que ha anat treballant millor, què és allò més reeixit que té”. 

“La resta dels claustres són de reflexió, de debat metodològic, 

didàctic”. 

Implicació de la 

directiva 

 

“L’equip directiu és el motor de debat de l’escola, abasteix de recursos, 

de maneres, de vies perquè la gent puga tirar endavant”. 

“És un equip molt implicat, de creure’s l’escola”. 

“Ser mestre és un estil de vida”. 

Paper de l’AMPA 

 

“Hem de felicitar-los”. 

“És un motor també d’espenta, de maneres, d’ajudar, de proposar 

coses noves, fins i tot, de proposar als mestres activitats que poden fer 

a través de la seua web l’ampagavina.doc està convertint-se en un 

finestral obert, ric, divers en molts sentits des del foment de la 

lectura”. 

Biblioteca escolar “Fa molt de temps que tenim un equip que treballa dins de l’àmbit 

que és biblioteca”. 

“Es fan huit o deu reunions monogràfiques a l’any, per donar vida al 

que és la biblioteca”. 

“Està bastant assortida de llibres. Estem parlant de sis mil o set mil 

volums”. 
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“S’han fet moltes activitats d’animació lectora i continuen fent-se’n”. 

“És un espai on la gent de Primària va a llegir obligatòriament per 

currículum per a treballar-hi la lectura”. 

“Abasteix a diferents activitats del curs els llibres escaients”.  

“També és veritat que busquem noves maneres, noves vies de treball 

des de la mateixa biblioteca i, ara mateixa, la gent de l’àmbit de la 

biblioteca ha visitat diferents escoles que treballen la biblioteca i que 

han rebut alguns premis per veure de quina manera podem incorporar 

noves activitats que puguen modernitzar la nostra pròpia biblioteca”. 

“No tenim la possibilitat de tenir un professor alliberat que puga fer 

de bibliotecari a horari complet, sí que hi ha gent amb hores 

alliberades, són tres o cinc hores setmanals”. 

“La biblioteca és un espai obert sempre que hi haja un mestre 

responsable que es faça càrrec”. 

“No hi ha un horari exclusiu al dia”. 

Pla lector “Tenim un pla lector que recull els mínims que hauria de llegir una 

persona que passa per l’escola Infantil, Primària i Secundària i uns 

màxims molt oberts perquè realment tenim la sort de tenir un 

alumnat que prové de famílies acostades al món del llibre”. 

“Hi ha un pla de primeres lectures amb llibres molt visuals, de molta 

manipulació, de molta il·lustració, grans, i cada classe té la seua 

biblioteca d’aula molt ben assortida”. 

“Les abastim amb la venda que traguem de les campanyes de Nadal i 

Sant Jordi”. 

“El pla lector recull els autors i les tipologies que haurien de llegir per 

nivells”. 

Recursos materials 

tecnològics  

 

“Nosaltres vam apostar fa molts anys per la tecnologia”. 

“Primer pas que l’escola estiguera connectada per xarxa, els tres 

edificis i amb una web que havia de connectar-nos tant a les famílies, 

com als mestres com a l’alumnat”. 

“Possibilitar un espai de comunicació interna i externa”. 

“Després que cada aula tinguera accés a la xarxa”. 

“Ara estem mirant la possibilitat que les aules de Secundària 

tingueren un accés a la tecnologia més específic”. 
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“Participem de projectes tecnològics, en Escoles en Xarxa, és un 

projecte a nivell de Països Catalans, en el qual estem connectats tant 

els de Primària com els de Secundària en dos projectes diferents i es 

tractaria que els alumnes anaren aprenent què és allò de la premsa 

digital, aprenent a llegir a través de la xarxa, què fan les altres escoles, 

que hi ha d’interés”. 

“Hi ha una trobada anual física”. 

Activitats al centre 

relacionades amb 

la promoció 

lectora 

 

“N’hi ha moltes: participar tots els anys a la Fira del Llibre, fem al 

centre contes lingüístics a través d’una representació amb la 

participació dels pares (contes en alemany, àrab...), visita setmanal a 

la biblioteca, presentacions de llibres i autors, visita d’espais on la 

lectura siga un recurs important com altres biblioteques o conta-

contes al poble, setmanes monogràfiques, projecte cròniques en xarxa, 

lectura diària a la pantalla”. 

 

Fitxa del treball de camp on participa 

Curs “6é de Primària”. 

Nombre d’alumnat “Vint-i-sis”. 

Lloc on 

s’imparteix la 

classe 

“A l’aula tres hores i a la biblioteca, una”. 

Horari “Quatre hores”. 

Perfil del grup 

 

“Col·laborador, entusiasta i que s’emociona amb facilitat, que té ganes 

d’aprendre”.  

“Ací l’ofici del mestre serà que l’alumnat no perda les ganes 

d’aprendre”. 

“Disponibilitat positiva d’aprendre”. 

Plantejament del 

curs  

 

“No tenim llibre de text” 

“El llibre que lligarà el gros de les activitats és el Mural del País 

Valencià de l’Estellés, sobretot el primer volum, és l’eix central del 

treball”. 

“Llegiran diferents registres: primer volum de les rondalles 

mallorquines de l’Alcover, lligada a les rondalles clàssiques dels grans 

(Andersen, Carner, Grimm, Valor) perquè tinguen grans models 
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textuals”. 

“Van guiats pel mestre”. 

“Com que el mestre s’ho ha de passar bé, perquè ells s’ho puguen 

passar bé i divertir-se, a més a més del projecte anual anem afegint i 

improvisant coses”. 

“No hi ha un tancament trimestral de continguts”. 

“Els primers quatre mesos dediquem més esforços perquè basem el 

tancament de l’etapa en consolidar una bona lectura i en tenir una 

bona comprensió lectora. El segon i tercer trimestre s’enfoca més a 

l’escriptura”.  

Plataforma 

 

“La nostra pàgina web Escola Gavina, sobretot”. 

“Tots els dilluns entrem a la pàgina Escola Gavina, mirem les notícies 

que han passat el cap de setmana que puguen ser de l’interés del nostre 

alumnat, mirem què diuen altres diaris que ens puga interessar com a 

escola, mirem l’AMPA, el diari de l’escola i els propis blocs que ja van 

elaborant alguns alumnes, això també per obrir boca i, a partir d’ací, 

decidirem una mica el treball de setmana, sense oblidar el poemari i 

altres textos que anem llegint, que tenim a la xarxa, els he penjat jo a 

la web”. 

“Altres web que puguen ser noticiables per a nosaltres”. 

“Escoles en Xarxa, perquè és una plataforma que a nosaltres ens 

possibilita fer cròniques i, per tant, a aprendre a escriure”. 

Creació de la 

plataforma 

“Ja té anys. Primer teníem una pàgina molt bonica però era molt 

pesada de tirar endavant. Després vam fer una pàgina que es diu 

TIPOTRES, que és una pàgina molt senzilla i molt àgil on molta gent 

pot participar i enganxar-hi coses. Hi ha un control, una coordinació i 

una supervisió per veure el text”. 

 “És una pàgina que té molta anomenada i seguida perquè moltes 

escoles ens criden”. 

“Molts pares estan connectats”. 

Posada en marxa “Potser té set o huit anys ja”. 

Estructura “Té espai d’Infantil, espai de Primària i espai de Secundària, i dins de 

cada espai hi ha cròniques, llavors hi ha participació de l’alumnat. 

Quan fan un itinerari, quan fan un treball concret, quan hi ha alguna 

cosa que els interessa, quan lligen algun llibre i volen parlar d’ell o 

d’alguna pel·lícula, això li ho passen normalment a la persona 
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responsable de cadascuna de les àrees que s’encarrega de penjar-ho”. 

“En Escoles en Xarxa, com això és un taller realment, sobretot en el 

segon trimestre, ja fem una mena d’equip de redacció i baixem a l’aula 

d’informàtica, i a partir d’ahí cadascú amb el seu ordinador ja 

comença a participar com a periodista”. 

Funcionament  

 

“Ho barregem tot. Potser ho treballem des de la classe, que entre els 

espais de les classes o al pati, que ho treballen a migdia, que ho poden 

treballar a casa”. 

Lectures “Estellés i les rondalles autòctones i universals”. 

Altres activitats 

relacionades 

 

“L’objectiu de sisé és que acaben amb un domini de la llengua molt 

acurat i almenys passivament, vull dir que s’enfrontaran a textos amb 

molt de nivell perquè els seus reptes siguen de màxims, i per això triem 

autors de molta envergadura, alguns d’ells clàssics”. 

“Les decidirem entre tots, malgrat que hi ha una programació, sempre 

apareixen coses noves “. 

“No entendríem el mestre que se’n va a casa i torna dilluns i amb tot 

el que ha passat eixe cap de setmana, no incorporés alguna cosa 

nova”. 

“Cròniques periodístiques”. 

“Entrevista”. 

“Creació pròpia”. 

Possible implicació  

 

 

“La implicació necessària, sempre que no desbarate molt el 

funcionament de l’escola”. 

“Em vaig comprometre de fer sabedors a la directiva i a l’etapa de 

Primària. A més a més, com que Fina Mas Grau de fa uns anys 

realitza un treball d’investigació sobre la comprensió lectora a l’Escola 

Gavina de molt d’interés i d’una eficàcia brutal, li ho explicaré i a 

veure de quina manera ens pots ajudar o ens pot orientar o fins i tot et 

pots entrevistar amb ella. Ella també està en l’àmbit de coordinació de 

la biblioteca”. 

Disposició de 

recursos materials 

“Gran quantitat de llibres i Internet en qualsevol de les aules”. 
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Entrevista inicial d’Evaristo Romaguera 

PRESENTACIÓ 

Situació: al Colegio Helios el dia 15 d’octubre de 2010 

Entrevistadora: Maite Monar van Vliet 

Propòsit de l’entrevista: conéixer el professor Evaristo Romaguera 

Explicació de com es farà servir la informació i qui hi tindrà accés: la informació 

s’utilitzarà al treball de camp de la tesi.  

TEMÀTICA 

Tema: promoció de la lectura en el marc educatiu 

Objectiu: analitzar la promoció de la lectura en tres centres educatius valencians 

durant el curs escolar 2010-2011 amb la col·laboració de tres professors i els seus 

grups (de diversos nivells) a través de la pàgina web, el bloc i el wiki 

IDENTIFICACIÓ 

Nom i cognoms del professor: Evaristo Romaguera Escuder 

 

Quadre 8.3 Entrevista Evaristo Romaguera   

Fitxa del professor 

Anys de docència “Trenta anys i vint-i-cinc en este col·legi, des que es va fundar”. 

Matèria que 

imparteix 

 

“Llengua i ciències socials en els últims deu anys, abans era professor de 

quint, perquè sóc mestre, dels que com que féiem classe a huité ens hem 

quedat a Secundària en primer cicle”. 

Altres càrrecs 

 

“Ací m’encarregue d’algunes parcel·les de l’administració però que no té 

res a vore amb el treball a l’aula, per això faig poques classes”.  

“Part del dia el dedique a tasques administratives del centre”. 

“I dins de classe, des de fa quatre o cinc anys, vaig fundar el que 

anomenàrem ací seminari de pla de lectura i biblioteca amb la intenció 

de reunir-se una vegada al mes, al trimestre, segons l’any i fer activitats 

sobretot de promoció de la biblioteca, que fins a fa cinc anys era un 

local sense molt d’ús”. 

Projectes de 

promoció lectora 

“Jo crec que el més important és el club de lectura, el començàrem fa sis 

anys en un grup molt xicotet de la meua classe en un segon de 
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 Secundària, amb la gent que ja està a primer a la universitat, acabaren 

l’any passat al col·legi, i aquell any en funcionà un, va ser l’època de 

l’explosió de Laura Gallego. Jo tenia molta gent molt entusiasta de 

Laura Gallego a classe i aprofitant això doncs férem un club de lectura 

pràcticament a abril, sols ens donà temps de llegir un llibre Alas de fuego 

de Laura Gallego i a l’any següent ja eren dos clubs de lectura, la gent 

que estava a tercer i el de la meua classe, i ja l’altre anys eren quatre o 

cinc, i ara ja n’hi ha huit al col·legi”. 

“ Jo crec que ixe és el projecte més important i la promoció de la 

biblioteca”. 

“Un altre punt seria la introducció de les TIC en l’aula”. 

“Seria incorporar més les TIC en l’aula fins que puguem arribar a un 

ordinador per alumne, perquè crec que amb un carro de portàtil i tres 

que tenim a l’aula molt més no es pot fer”. 

Ús de les TIC a 

l’aula 

 

“Jo tinc ordinadors a l’aula des de fa cinc anys. En esta aula segon, a 

poc a poc alguns professors s’han enganxat a utilitzar-los. Pràcticament 

el que he fet és dur un bloc d’aula, sempre comence amb un bloc d’aula 

que és sempre el mateix i, fins i tot, quan Educared convoca el seu 

concurs faig una selecció de redactors que tinguen el bloc d’aula i faig 

un altre bloc únicament per al concurs, un bloc i una wiki, perquè en 

totes les limitacions que té el certamen d’Educared pense que és molt, 

molt motivador per a l’alumnat”. 

“Des de fa dos anys sempre tinc a la barra lateral del bloc, els blocs dels 

altres participants i això és molt bo per als redactors, perquè lligen 

constantment els altres blocs i això és motivador, aprenen moltes 

coses”.  

 

Fitxa del centre on treballa 

Nom del centre “Colegio Helios”. 

Ubicació i 

importància de la 

ubicació  

 

“Està ubicat a l’Eliana”. 

“Cada vegada tenim menys alumnes de València i més de l’entorn del 

col·legi, al principi era bàsicament el cinquanta per cent, i ara que no 

siga de l’Eliana o Llíria no arriba al trenta per cent”. 

“L’alumnat no és del nucli de l’Eliana poble, és de l’Eliana zona 

residencial, del poble molt poca gent, això és important perquè 

determina el perfil de l’alumnat, de vivendes unifamiliars no de 

l’Eliana d’alto estánding, perquè hi ha d’altres per a eixe tipus de gent 
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que vol “.  

“És classe mitjana, mitjana alta, molt de professional”. 

Tipus Públic   Concertat   Privat 

Característiques 

del centre 

 

“No hi ha un senyal d’identitat, una ideari clar, una orientació clara”. 

“Hi ha hagut moments que estava molt marcat per algun esport, o ara 

per la lectura però mai no és un projecte que done una identitat 

determinada. Això depén de l’entusiasme del professor”. 

“La identitat està un poc marcada pel seu naixement, el vam fundar 

dotze professors que veníem d’un col·legi de privat que va tancar i 

això va donar caràcter al principi o ara, però tampoc ho sé molt bé”. 

“No ha estat mai un centre típic privat, com a negoci pur i dur, per la 

seua història inicial de quinze anys de cooperativa, perquè tots érem 

mestres, veníem de fer classe i això doncs va amb el caràcter”. 

Funcionament del 

claustre 

 

“Funcionen molt bé les reunions de professorat de cicle”. 

“El claustre és entre simbòlic i protocol·lari, és un fa un claustre a 

principi de curs i un altre al final, però el que realment funciona és el 

claustre de Batxiller, el claustre de Secundària i claustre de Primària i, 

molt més encara, el que funciona és la reunió de primer cicle de 

Secundària, ahí és on es prenen les determinacions, on s’organitza 

pràcticament la vida del centre “. 

Implicació de la 

directiva 

“Plena cent per cent, són directors que fan classe i això fa molt per a la 

seua integració i implicació, i estan sempre en tot”. 

Paper de l’AMPA 

 

“L’’AMPA en un col·legi privat fa poc. De totes maneres hem tingut 

molta sort perquè sempre hi ha hagut una gent a l’AMPA molt 

col·laboradora. La resta de l’AMPA no funciona, ells fan una 

assemblea anual i ve la gent de la directiva i dos o tres, no l’interessa. 

Paguen la quota anual”. 

“El seu paper és d’ajuda. El dia de l’esport fan un regal de no sé què, i 

estan molt interessats per la lectura, organitzen cada any un concurs 

literari, es gasten pràcticament el huitanta per cent del seu pressupost 

en l’edició d’un llibre amb els premiats de cada curs, participa tot el 

col·legi a excepció d’infantil que té un altre concurs, i amb això fan 

molt d’esforç, molt de treball. La participació és voluntària, entre 

motivada i forçada pels professors de llengua, per exemple en Primària 

participen tots, en Secundària pràcticament igual, fem una tria inicial 

els professors, però després els enviem vint propostes per al concurs 

que són narrativa sobretot i ells, a partir d’ahí, fan una tria, fan un 
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jurat, tenen uns premis molt importants per als xiquets: una PDA, 

una minicadena. No és un diplometa de cartó. En l’edició d’eixe llibres 

es gasten molts diners i per a la promoció del llibre van sempre a vore 

la directora general del llibre valenciana, li regalen un exemplar, 

intenten que vinga, diuen que vindran el dia del llibre, però 

normalment no venen. ” 

“En este moment estan tots molts implicats en la lectura perquè els 

agrada i pensen que és molt important”. 

Biblioteca escolar 

 

“Hi ha dos biblioteques i l’ús és molt limitat, funciona en l’esplai de 

migdia que s’utilitza com a lloc d’estudi, de préstec comencem ara i 

per a fer deures i ja està”. 

“Activitats a la biblioteca se’n fan dos o tres de promoció de la 

biblioteca”. 

“L’horari diari de la biblioteca és de 13.30 a 15.00”. 

“Després cada professor quan vol anar s’apunta. Normalment la 

biblioteca de dalt que és molt més gran i té un equip de projecció més 

gran s’utilitza per vore vídeos educatius o qualsevol activitat d’eixe 

tipus”. 

“Les persones responsables de la biblioteca. Hi ha una professora, que 

açò és nou d’enguany, una professora de Batxillerat de llengua, a més, 

la que fa literatura de segon de Batxiller que ha estat contractada cinc 

hores més perquè atenga al migdia la biblioteca”. 

“I la biblioteca de baix, que és per a Primària, funciona amb 

bibliotecaris voluntaris, tant professors com alumnat de Secundària”. 

“Hi ha biblioteca d’aula fins a 3r de Secundària des d’Infantil. I més o 

menys el funcionament de primer i segon de Secundària, que ara es fa 

de forma sistemàtica, la classe sempre comença amb quinze minuts de 

lectura, deu en primer, i en primer l’utilitzen més com a complement, 

és a dir, per a cobrir el que queda, de tal manera que supose que els 

xiquets que són més lents, llegiran menys. Jo vaig començar així però 

després em vaig adonar i fa ja cinc anys que la vaig incorporar al revés 

de forma sistemàtica i, a poc a poc, he convençut els de primer, els de 

tercer”. 

“L’any passat es va fer amb els de quart, però l’han llevat perquè 

deien que no funcionava però era interessant perquè era trilingüe, 

llibres en castellà, anglés i valencià. I ho feia el tutor, no el professor 

de llengua, que encara estava millor, però es veu que el temari a quart 

de Secundària apreta molt. Enguany la biblioteca d’aula de quart està 

en una caixa”.   
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Pla lector 

 

“Molt peculiar però sí. És un altre projecte molt personalitzat, un 

projecte meu. Dic peculiar, perquè més que res ha consistit a recollir 

tot el que hi havia”. 

“No hi ha hagut un equip que haja dit anem a treballar i a redactar un 

pla lector, ha sigut al revés”. 

“Jo he arreplegat tot el que estava fet per cicles perquè la coordinació 

per cicles és molt poqueta, i he intentat fer un document, i el que 

m’agrada és que és un document viu. Si ara una professora de 5é ha fet 

enguany un concurs lector a la biblioteca d’aula i dóna un diplometa, 

doncs tot eixe material l’incorporem al pla de lectura, el passe, el 

teclege i almenys queda un document on està reflectit tot”. 

“Sobretot estan les activitats al voltant del dia del llibre que sí que són 

importants al centre, ahí sí que participa tot el centre de forma 

unificada, i les tres o quatre activitats que fem durant el curs de 

promoció de la biblioteca, seria la biblioteca de Nadal, que dóna molt 

de joc sempre, amb conta-contes i exposició de llibres”. 

“Cada vegada que es compren llibres nous, que normalment són regals 

de les editorials, d’Anaya sobretot, fem una exposició dels llibres nous, 

i sempre intentem que els professors vagen i que els xiquets toquen 

llibres i que la mestra, perquè a Primària són quasi tot xiques, agarre 

un llibre i que els conte als xiquets el principi, el final, que tots facen 

alguna cosa a la biblioteca. Això ja fa tres anys que s’està fent”. 

“Tot això és el que intentem que estiga al pla lector d’una forma 

sistemàtica”.   

Recursos materials 

tecnològics  

 

“Disposem d’una aula d’informàtica amb 25 llocs. Enguany hem 

incorporat un carro de portàtils, que al final n’hi haurà trenta, hi ha 

aules amb ordinadors, estem deixant a segon de Secundària que els 

alumnes duguen el seu ordinador personal. Tenim tres carros amb 

projector, DVD, altaveus autoamplificables i la biblioteca de dalt té 

projector i tres pissarres digitals per a infantil i primer cicle de 

Primària. ” 

“Hem començat a posar projectors fixos en les aules que s’utilitzen 

més, i els altres van amb el carro”. 

Activitats al centre 

relacionades amb 

la promoció 

lectora 

 

“Clubs de lectura, la biblioteca i després ja depén de les voluntats de 

cada professor de llengua. Si es fan trobades amb autors, dos vegades a 

l’any, anem sempre amb els majors a les activitats que ens deixen de 

la Biblioteca Valenciana... El que està clar és que continua sent una 

responsabilitat quasi única dels professors de llengua”.   
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Fitxa del treball de camp on participa 

Curs “2n d’ESO A”. 

Nombre d’alumnat “Son 24 alumnes. Tenim una xiqueta que ve de Xile, hi ha tres o quatre PDH 

medicats o no, i la resta és una classe estàndard”. 

Lloc on 

s’imparteix la 

classe 

“A l’aula sempre”. 

Horari “Normalment és a primera hora de matí quatre dies a la setmana, però com que 

també faig ciències socials de vesprada, alguna vegada les canvie”. 

Perfil del grup “Em fa la sensació que són poc entusiastes”. 

Plantejament del 

curs  

 

“Tinc claríssim la lectura, l’expressió escrita. Enguany estic fent per primera 

vegada el relat digital, que serà per grups i passaran tots: d’alguna activitat de 

la classe faran un relat, utilitzaran vídeo, àudio, fotos, i al final fan un relat de 

minut i mig, dos minuts de durada muntat, tenim a classe un equip d’edició de 

vídeo”. 

“El segon relat serà de les bibliotecàries voluntàries, club de lectura i biblioteca 

d’aula”. 

“Tinc clar que els components gramaticals cada vegada són menys i que ja els 

donaran a Batxiller, que sempre estan molt interessats per l’anàlisi de les 

oracions, que han de fer molta lectura i molta comprensió de textos, i que això 

cal ensenyar-ho a treballar”. 

Plataforma/es 

(TIC) 

 

“Utilitzaré un bloc de segon, la classe del costat té un altre bloc, els quals 

interactuen, es comenten, es lligen”. 

“El bloc de segon A s’anomena Somos i l’altre Hablamos”. 

“En els quinze minuts de lectura diaris a partir de novembre, sempre hi ha 

quatre xiquets, per ordre de llista, que els quinze minuts de lectura els fan a 

l’ordinador, tenen una llista de blocs, que són els blocs d’aula que hi ha al 

col·legi i algun més que semble interessant i els blocs dels professors que hi ha al 

col·legi. Poden anar en eixos quinze minuts dins d’eixa llista pels blocs que 

vulguen anar”.  

“A partir de gener o de febrer farem un segon bloc per al concurs d’Educared, 
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sols per a dos o tres mesos”. 

Creació de la 

plataforma 

“El bloc Somos va ser creat fa quatre anys per a un concurs d’Educared, quan 

va acabar el vaig copiar en Wordpress perquè el concurs dóna la seua pròpia 

plataforma i el continuí”. 

“Es dedica molt a la lectura però també com a diari de classe, sempre molt 

lliure la participació, hi ha cursos que de seguida s’han animat i cursos que 

costa més. 

“Ahí conten anècdotes del seu viatge, de l’última pel·lícula que han vist, de 

l’últim llibre que han llegit”. 

Posada en marxa “La posada em marxa, a partir de finals d’octubre”. 

“En principi demane redactors voluntaris. Els lectors de blocs han de ser tots. 

Els redactors van incorporant, jo ensenye a un o dos en una sessió el procés de 

com escriure l’entrada, com penjar una foto o un arxiu d’àudio, i després ells 

van ensenyant els que es va incorporant. El que sí que fem molt és lectura 

col·lectiva de blocs, projecte un bloc i comentem títols, entrades”. 

“Insistisc molt en la part dels valors, “copiar y pegar”, de citar sempre la font, 

enllaçar abans de copiar. En això sí que és tolerància zero, l’entrada que està 

copiada no es publica”.  

Estructura “L’etiquetatge es va fer fa dos anys, va ser un treball del mateix alumnat”. 

“Hi ha uns que fan referència a la lectura, uns altres que utilitzem poc; per 

exemple hi ha una etiqueta que s’anomena el Regalo de los libros, que és quan 

trobem una cita que ens agrada i ells la copien i sobretot Nuestras lecturas, ahí 

cap tot el que fan”.  

“El professor no intervé, el professor en té un altre. Jo no escric ahí res 

únicament administre. Jo tinc el meu que és lectura de classe també, el meu és 

més variat encara, informe de les activitats del pla de lectura del centre, què es 

fa a la biblioteca, ara la setmana que ve farem una entrada del club de lectura 

de Primària que hem començat ara. Hi ha informació de tot tipus”. 

“Els alumnes no col·laboren, únicament els alumnes majors que ja he tingut 

comenten, però sobretot envien emails”. 

Funcionament  

 

 “Es dedica molt a la lectura però també com a diari de classe, sempre molt 

lliure la participació, hi ha cursos que de seguida s’han animat i cursos que 

costa més”. 

“Ahí conten anècdotes del seu viatge, de l’última pel·lícula que han vist, de 

l’últim llibre que han llegit”. 

“Preferentment a l’aula”. 
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“L’alumnat de la classe té accés a Internet a sa casa”. 

“Quan arriba el concurs els alumnes treballen amb l’ordinador 

sistemàticament, n’agarre quatre o cinc que no tinguen faltes d’ortografia i 

cada any presente un repte, ficar un xiquet que no és el de tot notables però 

que sempre tenen aportacions molt positives. Per exemple, l’any passat vaig 

tindre el típic grafiter”. 

Lectures 

(previstes) 

 

“Les lectures de moment són lliures, a banda dels fragments que proposa el 

llibre de text per a la lectura col·lectiva”. 

“Enguany no hi ha una lectura col·lectiva d’un llibre concret”. 

“Es treballa molt la poesia, això no ho he anomenat”. 

“A la biblioteca d’aula, encara està per incorporar un recull de poemes d’amor, 

que ara no recorde com es diu, i eixe va rodant per la classe. Primer els indiques 

que no és un llibre per a llegir com una novel·la, que trien poemes”. 

“Fem quatre recitals poètics, en fem un com a classe de segon i els altres tres 

com a espectadors, ajuntem tota la Secundària”. 

“Això implica molt de treball a classe”. 

“Els majors són més reticents, l’expressió es que con el recital pierdo mucho 

tiempo encara no s’ha llevat del tot”. 

“Els professors de dramatització el que han procurat és que predomine la 

paraula”. 

“Els llibres de la biblioteca d’aula se’ls poden endur a casa, cada divendres se’ls 

emporten o en vacances se l’enduen i l’acaben”. 

Altres activitats 

relacionades 

“Recital, club”. 

Possible implicació  

 

"Hi haurà col·laboració total. El que demanem”. 

“Una de les coses que més m’agrada del recital és que el seu treball és de 

multiassignatures, treballa tothom. Tal vegada és la més interdisciplinària”. 

“També hi ha una col·laboració interdisciplinària amb l’altre segon amb 

Hablamos”. 

Disposició de 

recursos materials 

“Els tres ordinadors que estan sempre i es poden dur els portàtils”. 
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8.1.2 Anàlisi de les entrevistes 

L’anàlisi de les entrevistes ha estat centrada en les preguntes claus plantejades al guió. 

D’aquestes preguntes analitzades, s’han delimitat unitats de significat i s’han extret 

temes únics i generals que ens han fet arribar a trets compartits o diferencials. Per 

tant, l’anàlisi de l’entrevista parteix de les similituds i les diferències que presenten els 

tres participants des dels tres nivells en què s’estructura l’entrevista: com a 

professional, com a professor del centre i com a implicat en un projecte a l’aula. Són 

un total de dèsset similituds i catorze diferències. A més, aquestes característiques es 

complementen i justifiquen amb intervencions literals que il·lustren els resultats en 

primera persona. 

Al primer nivell de l’entrevista, apareixen quatre coincidències bàsiques: són 

professors de llengua, amb més de vint anys d’experiència al mateix centre, un interés 

per la promoció de la lectura i l’ús de la biblioteca escolar, com ho demostra l’intent o 

la posada en marxa al centre de projectes de promoció lectora, i, finalment, l’interés i 

l’ús de les tecnologies a l’aula des dels anys 2005 i 2006. Al mateix temps presenten 

diferències pel que fa als projectes de lectura duts a terme a l’aula i al centre. D’una 

banda, Antoni de la Torre fa projectes de lectura a l’aula treballant la lectura 

obligatòria trimestral a través del wiki o del bloc, de treballs multimèdia, d’investigació 

i de redacció. Evaristo Romaguera fa projectes de lectura a l’aula fent un bloc d’aula 

col·lectiu i participant amb la creació d’un wiki i d’un bloc a Educared. D’altra banda, 

pel que fa a la projectes de lectura al centre, a l’escola que dirigeix Albert Dasí s’ha 

muntat una llibreria pròpia que abasteix les biblioteques d’aula i del centre i on es fan 

dues grans campanyes de llibre anuals: la de Nadal i la de Sant Jordi, Evaristo 

Romaguera ha creat el Seminari de Pla de lectura i biblioteca i el club de lectura al 

centre on treballa i Antoni de la Torre va posar en marxa un projecte experimental de 

promoció lectora a la biblioteca amb els grups de primer d’ESO. No va continuar 

perquè no es va avaluar i perquè el professorat no disposava d’hores per a dedicar-hi. 

Al segon nivell de l’entrevista, cal subratllar set característiques comunes que es donen 

als respectius centres. Tots consideren l’alumnat participatiu; l’Ampa està molt 

implicada amb la lectura i subvenciona qualsevol llibre que calga (per a la biblioteca o 

per al club de lectura); els centres disposen de connexió a Internet, tenen aules 

d’informàtica i canons; les biblioteques disposen de material i ordinadors, tenen 

professors que se n’encarreguen i l’obren, encara que no a horari complet, és a dir, 

que funcionen malgrat les limitacions; participen en projectes i concursos relacionats 

amb la lectura i TIC (Premis Sambori, Escoles en Xarxa i Educared) i creen una mena 

d’equip de redacció; organitzen trobades amb escriptors al centre, i l’alumnat fa relats 

digitals.  
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Pel que fa a les diferències, els centres Escola Gavina i Colegio Helios disposen d’un pla 

lector, mentre que a l’IES Joanot Martorell no hi ha cap pla, tot queda reduït a esforços 

individuals a l’aula. El pla lector d’Escola Gavina recull els mínims que hauria de llegir 

una persona que passa per l’escola Infantil, Primària i Secundària i uns màxims molt 

oberts. El pla lector del Colegio Helios l’ha elaborat Evaristo Romaguera. El pla es 

caracteritza perquè consisteix en l’arreplega de tot el que cada any s’hi fa i, per tant, és 

un document viu on s’inclouen entre altres les activitats del club de lectura, les 

activitats de la biblioteca del dilluns i les trobades amb autors.  

Al tercer nivell de l’entrevista, destaquen sis trets que comparteixen: els grups que hi 

participen pertanyen a cursos de finalització d’etapa (fi de Primària, fi de primer cicle 

de Secundària141 i fi de segon cicle de Secundària); els alumnes han patit a l’inici de 

curs un procés d’alfabetització digital de la plataforma a l’aula; utilitzen setmanalment 

l’ordinador al centre per a treballar la lectoescriptura; a casa treballen amb la 

plataforma tant l’alumnat com el professorat; el centre disposa de recursos materials 

per a dur a terme la investigació, ja que la directiva està implicada i les plataformes 

estan controlades, supervisades i coordinades pel professorat. Malgrat aquests trets 

compartits, les plataformes emprades al projecte i el seu funcionament són diferents. 

La plataforma del wiki és una eina on l’alumnat publica tot el que fa, és el seu quadern 

de treball i també el del professor. La plataforma del bloc és dels alumnes, el professor 

únicament administra, ell té un altre bloc. I la pàgina web és la plataforma principal 

però no l’única, perquè l’alumnat utilitza els blocs personals que han estat elaborant. 

Pel que fa a la promoció de la lectura, Evaristo Romaguera té clar que “els components 

gramaticals cada vegada són menys i ja els donaran a batxiller (…), han de fer molta 

lectura i molta comprensió de textos i això cal ensenyar-ho a treballar” i, 

desgraciadament, “continua sent una responsabilitat quasi única dels professors de 

llengua”. Albert Dasí considera que “la lectura ha de ser cabdal per a afrontar després 

qualsevol àrea de coneixement”. Antoni de la Torre, no dubta que “qualsevol professor 

de qualsevol matèria pot servir de bibliotecari”. 

 Quant als beneficis de l’ús de les TIC a l’aula, Antoni de la Torre creu que “l’ús de les 

tecnologies és una de les formes d’atendre la diversitat”, “la gent que treballa amb les 

noves tecnologies està molt motivada” i l’únic problema pel que fa a l’ús de les 

tecnologies és que “l’alumne puga tindre en sa casa Internet” i, per això, “qualsevol 

treball multimèdia requerirà dos persones mínim”. 

                                                        
141

 La LOE considera els quatre cursos de l’educació secundària obligatòria una única etapa. No obstant 
això, en el tercer punt de la Disposició addicional quinzena “Municipis, corporacions o entitats locals” 
esmenta el Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatòria.  
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8.1.3 Intervencions al grup de discussió 

L’altra eina utilitzada per a arreplegar informació del professor ha estat el grup de 

discussió. El grup de discussió és una tècnica metodològica que s’ocupa de l’estudi del 

que pensen i del que comparteixen diverses persones en un procés de reflexió 

construït en un espai comú. A partir de cadascuna de les quatre sessions plantejades, 

s’han analitzat i s’han extret dades importants de les intervencions. 

Seguint l’enfocament de Taylor y Bogdan (1996), l’anàlisi s’ha estructurat en dues de 

les tres fases que aquests autors plantegen: el descobriment i la plasmació del mapa 

conceptual. 

La primera fase és la fase de descobriment. Aquesta fase té la finalitat d’identificar 

temes i desenvolupar conceptes i proposicions. A partir de la lectura i la relectura de 

les transcripcions i de les actes del grup de discussió, s’han desenvolupat conceptes i 

proposicions teòriques on s’han comparat enunciats i accions, és a dir, s’han mostrat 

les coincidències d’opinió i d’experiències dutes a terme pels participants. 

La primera sessió va consistir bàsicament en la presentació del grup, l’explicació dels 

objectius i de la metodologia d’aquestes sessions, el lliurament dels compromisos, 

l’elecció del grup i la plataforma que farien servir, la concreció del cronograma i les 

intervencions en l’entrevista grupal. Quan es va preguntar als professors el motiu pel 

qual volien formar part d’aquesta investigació, tots tres van coincidir en el fet que 

havien acceptat la invitació perquè volien millorar la pràctica educativa, aprendre i 

compartir experiències. També van estar d’acord que no hi havia cap inconvenient 

d’organitzar visites al centre per observar el funcionament de la classe sinó més aviat 

avantatges, ja que la presència externa implica exhibicionisme en l’alumnat i, per tant, 

més esforç. Van comentar tots tres que, a partir de la seua experiència a l’aula dels 

últims anys, el major benefici de l’ús de les tecnologies per a la promoció de la lectura 

en l’aula és la motivació que provoca en l’alumnat. A més, van afegir que l’avaluació de 

l’ús de les tecnologies a l’aula és inexistent i que cal fer-la. Com comentava Albert Dasí: 

“Ja no sabria viure sense l’ús tecnològic. Als alumnes els atrau moltíssim. I note que els 

alumnes estan escrivint i llegint més que mai amb moltes ganes i això abans no 

passava. Estan molt enganxats a llegir, a buscar, a investigar, a participar, a voler 

aprendre, a eixir per a poder explicar aquella pàgina. Açò és un hamet fantàstic”.  

 La segona sessió es va centrar a compartir les experiències que havien dut a terme 

durant la primera avaluació a l’aula pel que fa a la promoció de la lectura i a l’ús de les 

plataformes digitals que feien servir, és a dir, va ser un intercanvi de pràctiques 

lectores. Hi van haver coincidències, ja que els tres havien fet servir l’ús del boca a 

boca (entre l’alumnat del centre) per introduir l’alumnat en l’alfabetització digital i 

havien fomentat l’autodidactisme. També el relat digital va ser una activitat que van 
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dur a terme o que tenien previst posar en marxa. Evaristo explicava: “Hem fet quatre 

relats digitals però no són de ficció, són de l’inici de curs, del club de lectura, de 

Peníscola i del Monestir de la Valldigna. Una parella s’encarrega de fer el guió i de 

produir-lo. Els agrada moltíssim, i el que déiem abans, no fa falta explicar-los l’edició 

de vídeo. Ho faig amb un programa que em van regalar amb la meua càmera de vídeo. 

Mesclem foto i vídeo, so i text”. A més, als tres centres escolars, s’havia organitzat 

alguna activitat per a renovar els coneixements digitals dels professors en la primera 

avaluació del curs 2010-2011, cosa impensable cinc anys enrere. A l’IES Joanot 

Martorell s’organitzà des de la xarxa social Un entre tants, unes jornades anomenades 

ComparTic i, a Colegio Helios i Escola Gavina, unes jornades anuals a nivell intern. Des 

d’una perspectiva metodològica, tots estan d’acord que la competència bàsica 

d’aprendre a aprendre i l’atenció a la diversitat són dos punts clau que han d’estar 

presents als objectius del curs. Antoni de la Torre comentava: “La meua obsessió des 

de fa uns mesos és la competència d’aprendre a aprendre; sobretot les pràctiques amb 

els mapes mentals, l’índex conceptual, l’esquema, la pluja d’idees. Els ho he ensenyat a 

través del Mindomo i estan encantats. I ara comencen ja a ser capaços de fer-ho de 

qualsevol tema”.  

A més d’aquestes coincidències, els professors consideraren molt beneficioses algunes 

activitats que van dur a terme els altres professors i preguntaren el seu funcionament 

per poder posar-les a la pràctica ells pròximament. Entre aquestes activitats destaquen 

la lectura diària de quinze minuts a l’inici de la classe, l’ús de tutorials per a 

l’alfabetització digital, la creació d’un club de lectura amb participació voluntària i la 

participació de projectes amb l’exterior, bé amb altres centres (Escoles en Xarxa), bé 

amb entitats que organitzen concursos (Educared). Evaristo descrivia una classe: “Tots 

els alumnes quan entren a classe fan lectura de quinze minuts de biblioteca d’aula i, a 

partir d’ací, fan les recomanacions o fitxes de lectura al bloc. I ara, als quinze minuts de 

lectura, incorpore tres alumnes rotatius que durant eixos quinze minuts lligen una llista 

de blocs”. 

A la tercera sessió del grup de discussió, el fil conductor ha estat l’avaluació. Quant als 

criteris d’avaluació de l’assignatura de llengua, els professors coincidiren en la 

utilització d’uns criteris de puntuació i d’un sistema d’avaluació concret. Pel que fa als 

criteris d’avaluació de la investigació duta a terme, Evaristo Romaguera i Antoni de la 

Torre van indicar, conjuntament i de manera espontània, com a indicador d’avaluació 

la motivació de l’alumnat per l’ús de les tecnologies. Enumeraren una sèrie de motius 

que argumentaven la indicació com ara el fet d’eixir de la rutina i la dimensió social 

que comportava l’ús, la utilitat i la capacitat de reutilització. Albert explicava que “amb 

les tecnologies s’obrin mil mons diferents, els avantatges són brutals i les possibilitats 

d’una gran potencialitat. Si avui són grans, demà seran mil més, perquè açò està 

començant únicament”. 
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D’altra banda, a la pregunta de la moderadora sobre les diferències en les activitats de 

promoció lectora amb tecnologies i sense, els tres professors plantejaren un passat i 

un present. Un present que es distingia perquè amb la tecnologia, la lectura es podia 

convertir en un acte social i compartit; hi havia més varietat de lectura, més suports, 

més fonts d’informació i més immediatesa; presentava nous recursos a la lectura i 

havia obert un nou món a l’escola i atreia més l’alumnat. Antoni assenyalava que 

“l’última cosa que he pogut comprovar objectivament és que els alumnes han llegit per 

a poder debatre i participar al fòrum del wiki. S’acaben de llegir la novel·la perquè és 

un acte social i han d’opinar davant de tots i no com l’examen, que és únicament 

davant del professor. Eixe és un benefici”. Evaristo indicava que els alumnes en el 

procés de lectura amb l’ús de les TIC “lligen d’una manera diferent. És diferent fer-los 

llegir una antologia de poesia per a escolars, que fer-los localitzar en un mapa, que 

facen el recorregut al Google Maps, que graven un vídeo. Hi havia molta motivació”. 

Una altra coincidència pel que fa als beneficis de l’ús de les tecnologies en la promoció 

de la lectura (tant per a alumnes com per a professors) va estar relacionada amb les 

competències bàsiques del currículum. Els participants van afirmar que les tecnologies 

eren integradores i que es posaven en joc totes les competències: la comunicativa, la 

tecnològica, la d’aprendre a aprendre, la d’autonomia personal i la de ser ciutadà. 

Antoni argumentava que “es posen en joc totes les competències, no solament una, la 

tecnològica, sinó aprenentatges informals. Internet permet construir. Ja no és la classe, 

el professor, el llibre de text. Els nanos tenen milers d’imputs i els hem d’ensenyar a 

valorar-los, saber si són bons o dolents, o fiables, però des de fora, no des del mateix 

llibre de text”. Finalment, tots tres posaren en comú la finalitat primera de la tasca de 

professor: el professor era únicament un guia.  

La quarta i última sessió tractà principalment de les últimes activitats que els 

professors havien dut a terme i l’estat en què es trobava la investigació. Tots els 

membres de la reunió van estar d’acord en el fet que aquestes reunions han suposat 

un benefici personal com a docents. Els motius principals que s’han assenyalat han 

estat: la compartició d’experiències entre el professorat, l’aportació idees a la resta de 

participants per a fer classe, la discussió i la reflexió sobre les preguntes plantejades i 

l’intercanvi d’idees. D’una banda, Antoni de la Torre va considerar profitoses les 

sessions fonamentalment per la interacció que hi havia hagut, la informació diària que 

s’havia penjat al Google Documents, la retroalimentació i la reflexió personal que havia 

dut a terme, la qual cosa li ha mostrat les virtuts i els defectes de la seua forma de 

treballar. D’altra, Evaristo Romaguera va destacar l’intercanvi d’experiències i la 

possibilitat de conéixer gent que està treballant la promoció de la lectura amb la 

tecnologia.En aquesta primera fase de descobriment, a més, s’introdueix l’anàlisi dels 

esdeveniments de les quatre sessions considerant la proposta de Hymes (1977) per a 

comprendre el fenomen de la interacció lingüística que es dóna al grup. Així es podran 
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identificar formes i continguts dels missatges, rols que assumeixen els participants en 

la interacció, així com les normes d’interpretació que es deriven de les participacions 

verbals dels subjectes. 

 

Quadre 8.4 Adaptació del model SPEAKING de Hymes (1977)  

 

 1a sessió 2a sessió 3a sessió 4a sessió 

Situació  22-06-2010 

Sala 

d’investigadors 

de Filologia 

Catalana de la 

Universitat de 

València 

13-12-2010 

Sala 

d’investigadors 

de Filologia 

Catalana de la 

Universitat de 

València 

08-04-2011 

Sala 

d’investigadors 

de Filologia 

Catalana de la 

Universitat de 

València 

23-05-2011 

Sala 

d’investigadors 

de Filologia 

Catalana de la 

Universitat de 

València 

Participants 

 

Moderadora 

Assistent 

Tres professors 

de llengua 

Moderadora 

Assistent 

Tres professors 

de llengua 

Moderadora 

 

Tres professors 

de llengua 

Moderadora 

Assistent 

Dos professors de 

llengua 

Fins 

 

Descripció i 

motius de la 

participació 

Intercanvi 

d’experiències de 

pràctiques 

lectores 

Indicadors 

d’avaluació i 

resultats 

d’activitats 

Estat de la 

investigació 

Aportacions 

sessions  

Temes142  Presentació 

participants 

Paper a la 

investigació 

Compromís 

professorat 

alumnat 

investigador 

Periodització 

Autodidactisme  

Alfabetització 

Digital  

Eina Web 2.0 

Participació 

projectes 

Treballar lectures 

Biblioteca i Clubs 

Avaluació 

Beneficis 

Motivació 

Utilitat 

Eficàcia 

Exemples 

Últimes 

activitats 

Balanç sessions 

Retroalimentació 

Reflexió 

Intercanvi 

d’experiències 

Participació 

Jornada 

                                                        
142

 Els temes de l’entrevista grupal formen el que s’ha anomenat seqüència d’actes. 
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Promoció lectura 

Ús TIC a l’aula 

 

de Lectura 

Paper oralitat  

ComparTic  

Clau Interacció formal Interacció formal Interacció 

formal 

Interacció formal 

Instruments Registre 

estàndard 

Canal oral  

Registre 

estàndard 

Canal oral 

Canal visual 

(Google 

Documents)  

Registre 

estàndard 

Canal oral  

Canal visual 

(Powerpoint) 

Registre 

estàndard 

Canal oral  

Normes La moderadora 

dirigeix la sessió 

La moderadora 

dirigeix la sessió 

La moderadora 

dirigeix la sessió 

La moderadora 

dirigeix la sessió 

Gènere Entrevista 

grupal 

Entrevista 

grupal 

Entrevista 

grupal 

Entrevista 

grupal 

 

La segona fase consisteix a plasmar en un mapa conceptual totes les sessions del grup 

de discussió seguint un fil de narració, per a poder comprendre les dades en el context.  

 

Quadre 8.5 Mapa conceptual de les sessions del grup de discussió 
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8.2 Informació dels alumnes 

La informació de l’alumne ha estat arreplegada a través de dues fonts: o bé mitjançant 

la participació de tot el grup amb la tècnica del qüestionari, o bé mitjançant la 

participació d’una part reduïda i seleccionada del grup que ha col·laborat amb la 

història de vida pel xat del Messenger o la redacció setmanal del relat de vida al 

Google Documents. A banda, s’ha mantingut en tot moment una comunicació a través 

del correu electrònic, del Messenger, a través del professor o quan s’han realitzat les 

visites al centre.  

8.2.1 Qüestionari 

El qüestionari és una de les tècniques utilitzades en aquesta investigació. Pertany al 

mètode de recollida de dades no observacional. S’utilitza en la triangulació, ja que a 

partir d’aquest instrument es mostra la percepció de la realitat de l’alumnat. Hi ha un 

qüestionari inicial. És un qüestionari fet cara a cara, ja que així s’assoleix un índex de 

resposta superior, com ja hem comentat abans. El qüestionari dissenyat combina 

preguntes de resposta oberta i resposta tancada. Per a la realització de l’anàlisi fem 

servir el primer nivell, que Blaxter, Hughes i Tight (2008: 232) anomenen estadística 

descriptiva. Aquest nivell disposa de percentatges, mitjanes i rangs. Del qüestionari 

s’extrauen dades quantitatives; representatives i generalitzadores. És l’única aportació 

quantitativa de la investigació. 

Qüestionari inicial grupal 

El qüestionari inicial és un qüestionari extens que pretén trobar respostes al tema 

d’investigació, és a dir, la promoció de la lectura a l’aula amb l’ús de noves tecnologies. 

S’estructura en tres parts. Una primera part anomenada “Informació sobre tu”, una 

segona que rep el nom “Informació sobre la teua família” i una tercera part designada 

“Informació sobre el teu centre escolar”. Cada part consta de dotze preguntes i la 

primera part, a més, conté quatre apartats: un per a incloure el nom i els cognoms, un 

altre per a incloure el curs i la data de naixement, un altre apartat sobre la mitjana 

acadèmica i, un últim apartat, per a posar una visió de futur laboral. Aquests dos últims 

apartats són preguntes introductòries, ja que motiven l’alumnat i el predisposen a fer 

el qüestionari. Com que el llenguatge ha de coincidir amb el de l’enquestat (alumnes 

entre dotze i setze anys), aquestes preguntes introductòries es plantejaren així: “De l’1 

al 10, quina nota sols traure?” i “Què vols ser quan sigues major?”. 
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El qüestionari l’han fet setanta-sis alumnes; l’alumnat de 6é de Primària d’Escola 

Gavina, l’alumnat de 2n d’ESO A de Colegio Helios i l’alumnat de 4t d’ESO E de l’IES 

Joanot Martorell. Van omplir el qüestionari a l’aula durant el mes d’octubre de 2010.  

Les dotze preguntes exposades en cadascuna de les tres parts poden ser preguntes 

tancades, preguntes obertes, preguntes semiobertes i preguntes d’avaluació. 

Les preguntes tancades són preguntes en què sols es permet contestar mitjançant una 

sèrie tancada d'alternatives. Amb aquestes preguntes es pot perdre riquesa en la 

informació però la quantificació és fàcil. Aquest qüestionari inclou nou preguntes 

tancades on la resposta és afirmativa, negativa o no en té, és a dir, s’ha deixat en blanc 

o s’ha escrit “no ho sé”. Són les preguntes 2 i 10 de la primera part, les preguntes 6 i 10 

de la segona part i les preguntes 1, 4, 8, 9 i 11 de la tercera part. 

Les preguntes obertes són preguntes en què es permet a l'enquestat qualsevol 

resposta. Amb aquestes preguntes es pot obtindre una major riquesa de detall en les 

contestacions, però tenen l'inconvenient de ser difícils de tabular les respostes. Com 

que aquest és un qüestionari inicial i no tenim tota la informació sobre les possibles 

respostes, les preguntes obertes són molt útils. N’hi ha un total de tretze. Són les 

preguntes 4, 5, 6, 7, 8, 11 i 12 de la primera part, les preguntes 1, 2, 3 i 4 de la segona 

part i les preguntes 2 i 3 de la tercera part. 

Les preguntes semiobertes són preguntes de característiques intermèdies entre els dos 

tipus anteriors, que intenten no perdre mai molta riquesa d'informació a costa de 

perdre una mica de facilitat en la tabulació de les respostes. Aquest qüestionari inclou 

sis preguntes semiobertes formades per dues preguntes juntes, una primera tancada 

on la resposta únicament potser afirmativa o negativa i una segona oberta. I, malgrat 

que no siga molt recomanable, incloure dues preguntes juntes en un qüestionari, la 

senzillesa del plantejament de les qüestions no ha plantejat cap equívoc entre els 

participants. Són la pregunta 9 de la primera part, les preguntes 5, 8, 9 i 12 de la 

segona part i la pregunta 6 de la tercera part. 

Les preguntes d’avaluació són preguntes dirigides a obtindre de l'entrevistat 

informació sobre com valora una sèrie de coses o aspectes. Poden proporcionar una 

valoració de caràcter numèric o una valoració de caràcter qualitatiu. Aquest 

qüestionari obre i tanca bàsicament amb preguntes d’opinió. Les inicials són més fàcils, 

intuïtives es podria dir; les finals més difícils, de reflexió. Són huit: les preguntes 1 i 3 

de la primera part, les preguntes 7 i 11 de la segona part i les preguntes 5, 7, 10 i 12 de 

la tercera part. 
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Anàlisi del qüestionari grupal inicial 

Les dades del qüestionari es presenten en forma d’anàlisi quantitativa. La nostra 

pretensió és fer una recol·lecció de dades i, per tant, s’ha fet servir una estadística 

descriptiva amb un ús de proporcions i percentatges. Les dades s’analitzen a 

l’ordinador. En primer lloc, s’elaboren les taules, una taula per pregunta, en què s’hi 

inclouen les respostes. Aquestes respostes venen donades per la naturalesa de la 

pregunta (si és tancada) o es dissenyen depenent de les respostes majoritàries (si són 

obertes, semiobertes o d’avaluació). En segon lloc, s’omplen les taules amb el nombre 

real d’alumnes que han contestat cadascuna de les preguntes del qüestionari. Sota 

aquesta graella s’afegeixen els comentaris pertinents que sorgisquen de les respostes 

dels alumnes. Finalment, s’extrau el percentatge de cada resposta i la mitjana total i es 

redacten les conclusions. 

L’anàlisi del qüestionari inicial ha consistit a elaborar trenta-sis taules, una taula per 

pregunta plantejada, que inclouen les respostes dels alumnes dels tres centres 

escolars. Dalt de la taula apareixen els noms dels tres centres i el nombre total de 

l’alumnat, davall a l’esquerra apareixen les respostes possibles. Les respostes de les 

preguntes tancades ja tenen una resposta concreta: sí, no o no hi ha resposta. En canvi 

les preguntes obertes, semiobertes i d’avaluació, necessiten fer-se, és a dir, necessiten 

unes lectures prèvies per veure les respostes majoritàries i convertir-les en respostes 

tancades a través de les agrupacions. És la part més costosa de l’anàlisi però també 

d’on s’extrau més informació, ja que al mateix temps que es fan les respostes 

s’elaboren uns comentaris que ajudaran a completar la informació de les conclusions. 

Una vegada creades totes les respostes de les taules, s’omplen amb el nombre real de 

respostes, és a dir, amb els setanta-sis alumnes que han participat. Posteriorment se’n 

fa el percentatge i la mitjana143.  

 

Quadre 8.6 Exemple de graella de resposta tancada  

T’agrada llegir? 

 ESCOLA GAVINA 26 

 

COLEGIO HELIOS 24 IES J. MARTORELL 26 

Resposta afirmativa 21 (81%) 20 (83%) 24 (92%) 

Resposta negativa 3 4 1 

                                                        
143

 Apèndix 4. Taules de percentatges del qüestionari. 
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Sense resposta 2 0 1 

Al 86% de l’alumnat li agrada llegir. 

 

Quadre 8.7 Exemple de graella de resposta oberta, semioberta o d’avaluació  

Per què lliges?  

 ESCOLA GAVINA 

26 

 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Obligació 2 2 2 

Plaer  15 (81%) 17 (79%) 12 (88%) 

Aprendre  3 1 1 

Plaer i aprendre 4 2 1 

Plaer i obligació 2 0 9 

Tot 0 0 1 

 

– A Colegios Helios els agrada la lectura. Un alumne llig per no enfadar-se. 

– A l’IES Martorell els agrada llegir, però ho diferencien de les lectures 

obligatòries. Lligen per plaer o lligen per obligació (35%).  

– A Escola Gavina lligen sobretot per entretindre’s i també per aprendre. 

Alguns pares els obliguen. 

– Per al 83% de l’alumnat el motiu principal de llegir és el plaer; agrada, 

relaxa, entreté, intriga, interessa. 

 

Les conclusions144 s’extrauen a partir dels percentatges de les respostes, que tenen 

com a referència la resposta majoritària que sempre apareix almenys amb el 50% de 

coincidència, conjuntament amb els comentaris. Apareixen estructurades en tres 

parts, igual com es planteja el qüestionari, un apartat de l’alumne, un altre de l’alumne 

en l’entorn familiar i un tercer de l’alumne en l’entorn escolar.  

 

Pel que fa a la informació personal de l’alumne: 

                                                        
144

 Els noms dels centres es tracten sense article a les conclusions per reduir dades en les etiquetes dels 
percentatges. 
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1. A l’alumnat li agrada llegir en un 86%. (Gavina 81%, Helios 83%,Martorell 92%) 

2. Valoren la lectura positivament en un 76% (Gavina 81%, Helios 83%, Martorell 

65%), però l’alumnat de Martorell la lectura obligatòria no (23%).  

3. Sobretot lligen literatura en un 86% (Gavina 96%, Helios 79%, Martorell 81%). 

Quan els preguntes per la lectura, el primer concepte en què pensen és la 

novel·la. 

4. El lloc principal de lectura a Martorell és a casa en un 96%, en canvi a Helios i 

Gavina lligen a casa i a l’escola, en un 58%, ja que fan lectura a classe de llengua 

i a la biblioteca. 

5. Les respostes sobre el temps de lectura han sigut molt relatives, perquè alguns 

alumnes han contestat el temps habitual i d’altres el temps màxim. A Martorell 

quan els enganxa un llibre lligen fins a acabar-se’l un 76%, a Gavina, lligen 

diàriament entre 30 minuts i 45 un 50%, encara que quan els enganxa un llibre 

lligen fins a acabar-lo un 35% i, a Helios, lligen diàriament quan tenen temps 

lliure entre 30 minuts i una hora un 46%, encara que quan els enganxa un llibre 

lligen fins a acabar-lo un 33%. 

6. El motiu de llegir és per plaer en un 82%. Perquè els agrada, relaxa, entreté, 

intriga i interessa (Gavina 81%, Helios 79%, Martorell 85%). Cal remarcar que a 

Martorell hi ha un 35% d’obligatorietat. 

7. El format de lectura és, bàsicament, paper a Helios en un 58% i paper i Internet 

a Gavina i a Martorell en un 65%.  

8. L’ús de la biblioteca és setmanal a Gavina en un 58% i mínim a Martorell en un 

88% i a Helios en un 58%. 

9. Tenen un bon domini d’Internet en un 89% (Gavina 81%, Helios 92%, Martorell 

96%). 

10. Pertanyen a una xarxa social el 88% (Gavina 73%, Helios 92%, Martorell 100%) i 

tenen correu electrònic un 95% (Gavina 96%, Helios 88%, Martorell 100%)  

11. Utilitzen Internet per a comunicar-se, fer treballs i buscar informació en un 61% 

(Gavina 77%, hi ha un 23% que també l’utilitza per a jugar, Helios 79%, hi ha un 

21% que també l’utilitza per a jugar, Martorell 50%, hi ha un 50% que també 

l’utilitza per a jugar). 
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Quadre 8.8 Gràfic sobre les respostes del percentatge de la informació personal de l’alumne

 

Pel que fa a la informació de l’alumne en l’entorn familiar:  

1. A casa de l’alumnat lligen un 95% (Gavina 96%, Helios 92%, Martorell 96%), 

majoritàriament lligen llibres i són les mares el punt de referència.  

2. Consideren la família lectora en un 80% (Gavina 96%, Helios 63%, Martorell 81%) 

i tenen una actitud positiva en un 89% cap a la lectura (Gavina 92%, Helios 83%, 

Martorell 92%). 

3. En família no fan activitats relacionades amb la lectura a Gavina 42%, però un 

54% sí, a Helios un 75% però un 17% sí i a Martorell 50% però un 42% sí. 

4. Tenen connexió a Internet des de fa molt de temps un 86% (Gavina 73% (un 25% 

des de fa poc), Helios 92%, Martorell 92%).  

5. Consideren la família cibernauta un 68% (Gavina 77%, Helios 58%, Martorell 

69%) i tenen una actitud positiva en un 92% cap a Internet (Gavina 88%, Helios 

75%, Martorell 92%). 

En família no fan activitats relacionades amb Internet a Gavina un 35%, però un 

54% sí, a Helios un 88%, a Martorell un 58% però un 35% sí. 
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Quadre 8.9 Gràfic sobre les respostes del percentatge de la informació familiar de l’alumne 

 

 
 

Pel que fa a la informació de l’alumne en l’entorn escolar: 

1. Estan satisfets amb l’escola un 93% (Gavina 96%, Helios 81%, Martorell 96%).  

2. A Helios els agradaria llegir més temps a classe de llengua un 33%, a Martorell 

voldrien substituir els exàmens per lectures i comentaris col·lectius i debats en 

un 54% i, a Gavina, un 42% no saben quines altres coses els agradaria fer a 

classe.  

3. D’altra banda, no deixarien de fer a classe de llengua res del ja fan un 49% (un 

42% a Gavina, un 71% a Helios i a Martorell un 35%, encara que un altre 35% 

llevaria els exàmens). 

4. Fan activitats de foment de la lectura un 87% (Gavina 88%, Helios 83%, Martorell 

88%). 

5. Valoren positivament els llibres recomanats des de l’escola un 47% (Gavina 73%, 

Helios 50%, Martorell 19%). A Martorell al 46% els agraden sols alguns llibre i a 

un 35% no els agraden els llibres que els posen obligatoris a l’institut. 

Fan activitats de foment de la lectura a través de les tecnologies un 63% (Gavina 

77%, Helios 54%, Martorell 58%). En aquesta pregunta hi ha hagut problemes de 

comprensió perquè han relacionat les tecnologies amb l’assignatura 

d’informàtica i tecnologia. 

6. Valoren positivament l’ús d’Internet un 70%, malgrat que voldrien que 

s’inclogueren totes les assignatures i fóra més ràpid ( Gavina 81%, Helios 58%, 

Martorell 69%). 

7. Creuen que la informàtica és fonamental per al seu futur en un 87% (Gavina 88%, 

Helios 83%, Martorell 88%). 
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8. Utilitzen l’ordinador com a recurs didàctic per a estudiar en un 71% (Gavina 73%, 

Helios 63%, Martorell 80%) i per a fer treballs escolars en un 93% (Gavina 96%, 

Helios 83%, Martorell 100%). 

9. Consideren important l’ús de les tecnologies per a formar-se acadèmicament en 

un 82% (Gavina 81%, Helios 67%,Martorell 96%). A Helios un 29% considera que 

la tecnologia no és important per a la formació acadèmica. 

Consideren beneficiós l’ús dels blocs, les xarxes socials i els wikis a l’aula per a fer 

promoció de la lectura un 82% (Gavina 84%, Helios 67%, Martorell 88%), perquè 

consideren que motiva l’alumnat, és més divertit, més atractiu, s’aprenen coses i 

és una eina informativa i completa. 

 

 
Quadre 8.10 Gràfic sobre les respostes del percentatge de la informació sobre l’entorn escolar 

 

 

Després de mostrar l’estadística descriptiva, s’ha considerat convenient afegir una tria 

de respostes amb frases concretes dels setanta-sis qüestionaris145 com a mostra 

il·lustrativa.  

Quadre 8.11 Collage representatiu dels setanta-sis qüestionaris realitzats en la investigació 

  

 

                                                        
145

 Apèndix 12. Qüestionaris inicials escanejats. 
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8.2.2 Història de vida 

La història de vida és una tècnica que s’utilitza en aquesta investigació per arreplegar 

informació de l’alumne a través de l’alumne, ja que aquest narra la seua experiència 

vital, en aquest cas, relacionades amb la lectura146, les tecnologies i l’aula. Pertany al 

mètode de recollida de dades no observacional i és una història de vida de relats 

paral·lels. L’objectiu principal és comprendre la vida de l’alumnat en un context 

concret, el curs escolar 2010-2011 al centre i, encara que se centra en l’àmbit 

acadèmic, l’experiència es creua amb altres àmbits que també tractaran (família, 

amics, altres activitats: musicals, esportives...), ja que les persones no tenen una 

experiència aïllada. L’alumnat exposa la interpretació de la realitat realitzada a partir 

de les relacions en què estan inserits en el present i els fets en què va formar part.  

                                                        
146 Olivier Donnat (Lahire 2004: 65) les considera molt apropiades quan es volen reconstruir històries de 

lectura, analitzar les trajectòries dels individus com a lectors, els moments i les raons d’inflexió dels seus 

recorreguts o la relació íntima que poden mantindre amb certes lectures. 
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En aquesta investigació el disseny és multivocal o polifònic, és a dir, hi ha diversos 

relats que permeten creuar referències i relats de diferents alumnes. Fins i tot, s’ha 

optat perquè la primera vegada que l’alumnat narre l’experiència vital ho faça de 

manera individual, però que la resta ja siguen de manera col·lectiva, ja que d’aquesta 

forma es poden conéixer, amb diverses mostres, la cultura, la societat, els valors i 

l’imaginari simbòlic de la societat de què formen part.  

S’ha triat el xat del Messenger com a mitjà utilitzat per a dur a terme les històries de 

vida, ja que disposa d’un gran avantatge: no hi ha inconvenient de lloc ni d’horari. A 

més, el fet que s’utilitze un mitjà en què l’alumnat estiga tan familiaritzat ha creat un 

clima molt més relaxat i quotidià en les converses, on se senten molt més còmodes a 

l’hora de parlar i estan disposats a contar tot allò que se’ls pregunte a través de 

l’entrevista oberta. D’altra banda, l’ús de xat també ha comportat que el registre 

utilitzat per l’alumnat en un primer moment siga bastant col·loquial perquè, malgrat 

que s’expressaren per escrit, aquesta escriptura es trobava més a prop d’un registre 

(oral) espontani que no d’un registre formal, tot i tractar-se d’un canal escrit. 

Les històries de vida segueixen una línia de vida, en aquest cas, condicionada pel factor 

del curs escolar. S’ha fet una primera conversa individual a principi de curs, una segona 

conversa col·lectiva durant la primera avaluació, una tercera conversa col·lectiva abans 

de la segona avaluació i una quarta i última conversa col·lectiva, anterior a l’inici de la 

tercera avaluació.  

Història de vida individual  

La primera història de vida és individual. És el primer contacte sense professor que 

manté l’alumnat amb l’observadora de la investigació. Participen nou alumnes, per 

tant són les nou primeres converses que formaran part de la història de vida dels nou 

participants.  

  

Quadre 8.12 Horari i participants de les històries de vida individuals  

 

 Data Centre Escolar Curs 

Sandra Canós Puente 24-10-2010 IES J. Martorell 4t d’ESO 

Javier de la Torre Costa 22-10-2010 IES J. Martorell 4t d’ESO 

Jordi Panayiotopoullos 19-10-2010 IES J. Martorell 4t d’ESO 
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Reina 

Laura Armengot García 20-10-2010 IES J. Martorell 4t d’ESO 

Álex Ibáñez Hergueta 21-3-2011 IES J. Martorell 4t d’ESO 

Patricia Viñals Hueso 20-10-2010 Colegio Helios 2n d’ESO 

Jorge Castañeda de Luis 22-10-2010 Colegio Helios 2n d’ESO 

María Moreno Esteve 22-10-2010 Colegio Helios 2n d’ESO 

Albert Sánchez Muñiz 28-10-2010 Escola Gavina 6é Primària 

Roser Verdevio Dasí 28-10-2010 Escola Gavina 6é Primària 

 

La tècnica utilitzada per a dur a terme la història de vida individual és l’entrevista 

oberta. No obstant això, es disposa d’un guió molt ben definit per a aquesta primera 

aproximació als alumnes. El guió s’estructura en tres parts. D’una banda, se sol·liciten 

les dades biogràfiques bàsiques: nom complet, curs, edat, aficions i paper a la 

investigació. D’altra, es demana per la situació personal actual a nivell acadèmic, 

familiar i social. Finalment, se’ls pregunta per l’hàbit lector, l’hàbit digital i l’hàbit lector 

digital, concretant en les preferències, concepcions i l’ús que fan en l’àmbit escolar, 

familiar i social. 

Anàlisi de les històries de vida individuals 

L’anàlisi de la primera i única història de vida individual parteix dels nou 

enregistraments dels nou alumnes participants147 i en selecciona exemples 

significatius. Els enregistraments estan en format original i apareixen ja transcrits, 

perquè les converses són escrites, ja que s’han mantingut via Messenger, eina que 

disposa d’un comandament anomenat “Guardar automàticament un historial de les 

meues converses” que facilita molt la tasca. No obstant això, a l’apèndix 5 les històries 

de vida individuals han estat convertides a Word en un únic document que les 

arreplega en la seua totalitat. Com assenyala Pujadas (1992: 47-48), a l’hora de decidir 

la forma de presentació de la història de vida, s’han d’utilitzar cites en la composició 

del text, intercalant-les amb les afirmacions interpretatives de l’autor i s’han d’incloure 

la transcripció literal en forma d’annex per mostrar la fiabilitat del text.  

                                                        
147

 Apèndix 5. Història de vida individual. 
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Aquesta primera història de vida serveix per a començar a conéixer la vida dels 

alumnes participants en el context escolar, familiar i social a través del xat. L’alumnat 

s’hi troba còmode, perquè les converses es mantenen en un espai en què es troben 

familiaritzats. El Messenger és un instrument que utilitzen sovint per a relacionar-se 

socialment i comunicar-se amb les persones de l’entorn. A més, el fet d’utilitzar 

emoticones i onomatopeies pròpies d’aquest mitjà permet conéixer més l’alumnat i 

saber com se sent en eixe moment. És una mena d’expressió no verbal, com ho serien 

els gestos en una conversa cara a cara.  

El contingut d’aquestes converses individuals estan organitzades en temes centrals 

introductoris que aniran transformant eixa vida: la lectura, la tecnologia i la lectura a 

través de la tecnologia. La primera presa de contacte amb l’alumnat en aquestes 

converses ha estat arribar a ells a través de les aficions, perquè agafaren confiança i se 

sentiren bé. Se’ls ha preguntat per la condició de músics, d’esportistes, pels idiomes 

que parlen, de les falles de què són membres i, sobretot, sobre el cercle d’amics. 

Finalment, i una vegada s’ha aconseguit el propòsit, la investigadora s’ha centrat en els 

punts claus de l’entrevista i ha apuntat: “Bé, ens posem ja en matèria” o “I passem ja a 

l'assumpte que ens pertoca”. Quan a la primera part de la conversa se’ls ha preguntat 

si sabien el motiu pel qual es volia parlar amb ells, alguns no sabien explicar-ho molt, 

altres no estaven molt segurs de la seua resposta i, sobretot els més tímids, han 

preferit abstindre’s de contestar o contestar amb una altra pregunta com ara: 

“Lectura?” o “Per a una tesi doctoral?”. Altres han contestat de forma rotunda: “Per a 

explicar-te el pla de lectura que tenim al meu col·legi”. Després tots han estat d’acord 

que el motiu era: “Pel que vas comentar a classe sobre com influeixen les TIC en la 

lectura”. Els més grans, a més, han afegit que la participació consistia a ajudar a fer el 

treball “aportant-te coses del que fem a l'institut”, veure els avanços dels alumnes al 

llarg del curs, fer comparances amb altres alumnes i altres centres i, sobretot, “saber el 

que pensem sobre les noves tecnologies, la lectura i les activitats que fem a classe 

sobre això”. Pel que fa a la lectura, tots han coincidit en la importància, siga per 

l’augment de vocabulari, perquè obre la ment, perquè “pots aprendre, informar-te i és 

una manera de comunicació molt important”, perquè ajuda a expressar-se millor i de 

manera més fluïda, perquè “fas menys faltes d’ortografia”, “per enriquir el nostre 

coneixement sobre la llengua” o, simplement, perquè “és una forma sana de passar el 

temps”.  

D’altra banda, els motius pels quals lligen van des de considerar la lectura una forma 

de relax, no avorrir-se, “imaginar-te un món nou”, “passar una bona estona” o 

assabentar-se de coses a través de la lectura de premsa. Fins i tot, alguns d’ells han 

parlat de compartir converses sobre diferents lectures amb les amigues com, per 

exemple, Laura “amb les meues amigues sí, perquè els agrada llegir moltíssim i ens 

deixem els llibres i després els comentem, a més, a mi m’agraden molt les 
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conversacions sobre llibres”, o amb la família, com ara Xavi, “amb una cosina meua sí 

que parle prou i amb món pare també si llegim algun llibre en comú”, o Patricia, “amb 

la família fem alguns comentaris del que llegim”. Quant a les tecnologies, han 

considerat que són importants, sobretot per la quantitat de tecnologies que hi ha, 

perquè serà necessari per al seu treball futur, “perquè ens permeten tindre-ho tot 

molt a mà” o perquè “hui en dia es pot fer tot amb les noves tecnologies i sense elles 

seria molt més difícil viure”.  

Finalment, i en referència a fer promoció de la lectura amb les tecnologies, han estat 

d’acord en els avantatges que suposa en una classe, ja que “és molt agradable perquè 

no seguim la mateixa rutina que en les altres classes i fem coses diferents” i en la 

societat en general perquè, com ells expliquen, “Internet és un mitjà de comunicació 

molt conegut, hi hauria d’haver més publicitat de llibres en les xarxes socials com 

Tuenti” o, fins i tot, perquè “per als que no els agrada llegir podria ser una petita 

motivació”. No obstant això, la majoria no coneixen plataformes virtuals sobre la 

lectura, sols les de l’escola (o les que presenten des de l’escola) que alguns consulten, 

llevat d’Albert que n’assenyala algunes que li ha ensenyat la mare com ara “xtec, edu 

365, club geronimostilton”. D’altra banda, Jorge assenyala per exemple que “de 

vegades busque llibres d’una col·lecció que m’ha agradat” i Roser consulta “les web i 

blocs de les escriptores que m'agraden”. L’alumnat ha coincidit a dir que a l’escola sí 

que fan promoció de la lectura amb tecnologies, almenys en una assignatura (la del 

professor que participa al projecte). María indica: “al col·legi hi ha un bloc dedicat 

únicament a la lectura”. 

Pel que fa a la forma i orientació que se’ls ha donat a les converses, la investigadora ha 

fet servir uns recursos i els participants, de manera inconscient, uns altres. La 

investigadora ha utilitzat preguntes per saber com es troben en el moment de la 

conversa els entrevistats, del tipus: “Estic anant molt ràpida?” o “Et sents bé i còmode 

parlant amb mi?”, frases per si els alumnes estan cansats com ara: “Bé. Queda poc ja. 

Però continue fent-te preguntes”, acudits per fer més entretingudes i properes les 

converses del tipus “Ha! ha! ha!, t'he posat en un compromís, eh? Bé, continuem” o 

“Ha! ha! ha! Vols dir que ets un gran lector? Per això t'hem triat”, l’ús de frases 

motivadores com per exemple: “Conta, conta...” o “fantàstic” i, sobretot, d’agraïment 

com és: “Doncs moltes gràcies per la teua col·laboració” i de felicitació com: “Molt bé, 

eixa correcció amb asterisc” o “María ho has fet molt bé i estic molt contenta que 

participes a la investigació”. També la investigadora ha demanat disculpes si alguna 

pregunta no l’han entés en casos com: “Perdó, potser no m'he expressat bé”. Durant 

les converses també ha utilitzat diversos recursos tipogràfics per a destacar parts de la 

pregunta i facilitar-los la comprensió com és el cas de l’ús de la majúscula: “I què lliges 

SOBRETOT?”. Això també ho han fet els alumnes, ja que per exemple han repetit 

alguna paraula de la resposta per emfatitzar, “si un llibre ens agrada molt molt”. A 
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més, s’ha apreciat l’interés i les ganes de ser protagonistes d’aquesta investigació en 

frases del tipus: “Sí, aleshores quan tornem a parlar?”, la sinceritat que implica un cert 

grau de confiança: “Sí, al principi un poc nerviosa ja! ja! ja!” o el treball extra que 

implica la participació “Maite he d’anar-me’n ja, tinc classe de matemàtiques”.  

Després d’arreplegar en l’anàlisi les respostes majoritàries i destacar aquelles que 

aporten alguna dada rellevant per a la investigació, s’ha considerat convenient afegir 

tres fragments extrets de la història individual (un de cada centre participant: Xavi, de 

l’IES Joanot Martorell; Jorge, del Colegio Helios, i Roser, de l’Escola Gavina) com a 

mostra il·lustrativa. 

 

Quadre 8.13 Fragments extrets de les històries de vida individuals  
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Història de vida col·lectiva 

La resta d’històries de vida (la segona, la tercera i la quarta) són grupals i es realitzen 

fent coincidir els alumnes del mateix centre educatiu. Hi ha tres converses per elaborar 

cadascuna de les històries de vida següents: una història de vida amb els alumnes de 

l’IES Joanot Martorell, una altra amb l’alumnat del Colegio Helios i una altra amb els de 

l’Escola Gavina. La tècnica utilitzada per a dur a terme la història de vida col·lectiva és 

l’entrevista grupal i, sempre, amb el suport d’un guió que ells no coneixen prèviament. 

La investigadora ha creat uns grups al Messenger que duen el nom dels centres 

escolars, perquè així hi ha un marc comú de referència. No obstant això, la majoria de 

converses s’han realitzat fent invitacions a la conversa als alumnes que van 

connectant-se i, fins i tot, quan els alumnes han realitzat les converses col·lectives de la 

història de vida des del centre escolar i sols han disposat d’un ordinador, s’han hagut 

d’utilitzar diferents tècniques, perquè la investigadora fóra sabedora en cada moment 

de qui era el participant que prenia la paraula. S’han fet servir diferents tècniques a 

través dels recursos tipogràfics com ara l’ús únic de la majúscula, l’ús únic de la 

minúscula, l’ús únic de la negreta i l’elecció d’un color per a la lletra de cada 

participant com a senyal d’identitat.  

La primera conversa col·lectiva i segona història de vida es va realitzar la setmana del 8 

al 12 de novembre de 2010. Per concretar la data d’aquesta conversa, es va demanar 

als respectius professors que concretaren una cita per aquesta setmana. 

 

Quadre 8.14 Horari i participants de la primera història de vida col·lectiva 

 

 Data Participants 

IES Joanot 

Martorell 

09-11-2010 Sandra Canós Puente, Javier de la Torre Costa, Jordi 

Panayiotopoullos Reina, Laura Armengot García i 

Álex Ibáñez Hergueta 

Colegio Helios 12-11-2010 Patricia Viñals Hueso, Jorge Castañeda de Luis i 

María Moreno Esteve 

Escola Gavina 15-11-2010 Albert Sánchez Muñiz i Roser Verdevio Dasí 

 

El guió de la primera història de vida col·lectiva està format per deu preguntes 

genèriques. Són genèriques, perquè han de ser contestades pels alumnes dels tres 
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centres escolars i han de donar un marge d’abstracció. Les deu preguntes es divideixen 

en sis preguntes descriptives i quatre preguntes d’opinió. Les preguntes descriptives 

demanen informació sobre: la posada en marxa de la plataforma digital, l’estructura 

que presenta, l’ús que li han donat a l’aula i fora de l’aula, el seu espai dins de la 

plataforma i les lectures que treballen. Les preguntes d’opinió se centren en la 

percepció que tenen sobre la utilitat d’aquesta dinàmica, la hipòtesi d’absència 

d’aquesta plataforma, el que ix bé i no tan bé i les alternatives que es poden donar. 

La segona conversa col·lectiva i tercera història de vida es va realitzar durant la 

primera quinzena de desembre de 2010. Per concretar la data d’aquesta conversa, es 

va demanar als respectius professors que concretaren una cita per aquesta setmana. 

 

Quadre 8.15 Horari i participants de la segona història de vida col·lectiva 

 

 Data Participants 

IES Joanot 

Martorell 

17-12-2010 Sandra Canós Puente, Javier de la Torre Costa, 

Jordi Panayiotopoullos Reina, Laura Armengot 

García i Álex Ibáñez Hergueta 

Colegio Helios 09-12-2010 Patricia Viñals Hueso, Jorge Castañeda de Luis i 

María Moreno Esteve 

Escola Gavina 09-12-2010 Albert Sánchez Muñiz i Roser Verdevio Dasí 

 

El guió de la segona història de vida col·lectiva està format per dues parts. Una primera 

part que consisteix d’una banda a resoldre els dubtes que se li plantejaren a la 

investigadora arran la primera conversa, la visita al centre i l’observació de la 

plataforma i, d’altra, a acabar de fer les preguntes de l’anterior conversa col·lectiva 

que es quedaren pendents. La segona part és una nova conversa formada per cinc 

preguntes descriptives. Es demana a l’alumnat sobre: les activitats fetes o que es faran 

a l’aula, els deures per a les vacances de Nadal, l’ús de la plataforma en aquest temps, 

les activitats fetes o que es faran al centre i la informació que tenen sobre l’avaluació 

d’aquest primer trimestre. La tercera conversa col·lectiva i quarta història de vida es va 

realitzar a finals de febrer i durant el mes de març de 2011. Per concretar la data 

d’aquesta conversa, es va demanar als seus respectius professors durant la visita al 

centre que deixaren una estona a la investigadora i l’alumnat per concretar una cita 

per a les properes setmanes. La realització dels exàmens de la segona avaluació i les 
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vacances de Falles van fer que hi haguera una distància considerable en la realització 

de la tercera conversa col·lectiva entre els centres.  

 

Quadre 8.16 Horari i participants de la tercera història de vida col·lectiva 

 

El guió de la tercera conversa col·lectiva està format bàsicament per la descripció de 

les activitats que han dut a terme al llarg de la segona avaluació. Totes aquestes 

activitats tenen en comú que són de lectoescriptura i, d’alguna manera, fan ús de les 

tecnologies.  

Anàlisi d’història de vida col·lectiva 

L’anàlisi de les històries de vida col·lectives tenen com a base les converses comunes 

enregistrades de cadascun dels centres escolars participants148. S’han realitzat a través 

del xat del Messenger. No obstant això, i de la mateixa manera que a les històries de 

vida individuals, a l’apèndix 6 les històries de vida han estat convertides a Word en un 

únic document que les arreplega. Les converses col·lectives amb els alumnes d’Escola 

Gavina i Colegio Helios s’han dut a terme en horari escolar i, així, els alumnes han 

participat des del centre amb el consentiment del professor. D’altra banda, les 

converses amb l’alumnat de l’IES Joanot Martorell han tingut lloc en horari nocturn i 

cadascú participava des de casa, ja que dels cinc alumnes participants de l’IES Joanot 

Martorell tres són músics i les vesprades les tenen ocupades amb les classes del 

conservatori. Aquestes històries de vida serveixen per a continuar coneixent la vida 

dels alumnes participants, ara bé concretant en el context escolar.  

                                                        
148

 Apèndix 6. Històries de vida col·lectiva. 

 Data Participants 

IES Joanot 

Martorell 

29-03-2011 Sandra Canós Puente i Javier de la Torre Costa 

Colegio Helios 04-03-2010 Patricia Viñals Hueso, Jorge Castañeda de Luis i 

María Moreno Esteve 

Escola Gavina 25-02-2010 Albert Sánchez Muñiz i Roser Verdevio Dasí 
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Per a dur a terme l’anàlisi de les històries de vida col·lectives, fem servir una graella 

organitzada amb una estructura fixa. La graella consta de quatre columnes fixes. A la 

primera filera horitzontal, la primera casella està dedicada al tipus de preguntes 

realitzades, és a dir, si són descriptives o si són l’opinió. A les altres tres caselles, 

apareixen el nom dels centres participants. A la primera filera vertical, apareixen mots 

que resumeixen cadascuna de les preguntes plantejades al guió. La resta de les caselles 

estan completades a partir de les respostes de l’alumnat participant, respectant 

fidelment el contingut, però amb l’ús d’una tercera persona genèrica comuna que 

incloga les diferents respostes coincidents de l’alumnat.  

 

Quadre 8.17 Primera història de vida col·lectiva 

 

Descripció ESCOLA GAVINA COLEGIO HELIOS IES J. MARTORELL 

Inici Des del primer dia de 

classe quan entren a 

classe veuen blocs i 

xarxes i dilluns, quan 

tenen audiovisuals. 

Entren a Escoles en 

Xarxa, als seus blocs i 

a la web de l'escola. 

A l’octubre. 

 

Durant la primera 

setmana de classe. 

Estructura  Qué hay para leer és 

una etiqueta que posen 

quan escriuen sobre els 

llibres que han llegit. 

 

Ús a l’aula Tots els dies*. 

 

Tots els dies. 

 

Un dia a la setmana a 

l'aula d'informàtica. 

Ús fora de 

l’aula 

Envien al professor 

Albert la crònica, 

perquè la corregisca i, 

si és prou bona, la 

publique a Escoles en 

Xarxa*. 

S’ha de fer des de l’aula 

però es pot perfeccionar 

a casa. 

 

A casa utilitzen 

Internet per a 

completar treballs. 

Espai  L’alumne Albert té un 

bloc que s’anomena 

www.noticies-6e-

Els alumnes escriuen a 

Somos i Evaristo al seu 

bloc Conspiración de 

Tenen un wiki i 

cadascun un usuari i 

una pàgina per 
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gavina.blogspot.com 

per mantindre 

informada la classe. 

Roser també té un 

bloc que s’anomena 

atenea2010*. 

Lectores. 

Tenen un usuari per a 

tota la classe, 

s’anomena Redactores 

2N ESO A. 

 

publicar cadascun dels 

treballs. 

Lectoescriptura Cròniques i poemes 

d’Estellés*. 

Lectura voluntària i 

relats digitals. 

Carmen i textos 

funcionals.  

 

Opinió 

 

ESCOLA GAVINA COLEGIO HELIOS IES J.MARTORELL 

Dinàmica Estan aprenent 

moltes coses més. 

Han aprés a 

contactar amb 

Escoles en 

Xarxa*. 

Ensenyen i 

informem la resta 

de gent què fan a 

classe i opinen, 

animen perquè 

altra gent escriga al 

bloc. Consideren 

agradable fer-ho. 

 

Ràpida, motivadora, 

interessant, entretinguda i 

fa que estiguen més 

atents, divertida, menys 

pesada i menys avorrida. 

Sense TIC  Seria més avorrit i 

arribaria a menys 

gent. 

Pesada, avorrida, costaria 

més i no s’ensenyarien 

més coses, no interessaria 

tant i no s’aprendria res 

d'informàtica. 

Que ix bé i que no  Totes les coses ixen 

bé, aprenen a usar 

TIC, comunicació 

entre companys, es 

poden deixar 

comentaris i fer 

recomanacions de 

lectures que 

motiven a llegir-les 

i els ha ensenyat a 

escriure una mica 

Ix bé l'ús del wiki. 
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més ràpid*. 

Alternatives  Fer el bloc més 

participatiu, més 

atractiu, més 

colorit*. 

S’hauria de fer a la resta 

d'assignatures. 

 

A la primera història de vida col·lectiva, els alumnes d’Escola Gavina, Albert i Roser, 

van tindre problemes tècnics al centre per a dur-la a terme. Se’ls va proposar escriure 

en majúscula i minúscula per a poder diferenciar-los i es va perdre molt de temps. A 

més, tenien multiesport i se n’havien d’anar. Per aquests dos motius faltaren per fer la 

majoria de preguntes. A banda, com que tenien pressa, algunes de les respostes foren 

incompletes i algunes no informaren; d’altres no les entengueren bé, perquè la 

resposta no fou correcta. Els alumnes del Colegio Helios també van tindre problemes 

tècnics al centre per a fer-la col·lectiva. Es va perdre temps i faltaren dues preguntes 

per fer (l’opinió sobre quines coses ixen bé i quines no, i la pregunta sobre les 

alternatives a aquelles coses que no ixen bé). A més, tenien examen d’anglés i se 

n’havien d’anar. Per aquests dos motius, les respostes foren breus i algunes preguntes 

no les entengueren bé, com ara les nocions del seu espai i del relat digital. L’alumnat 

de l’IES Joanot Martorell no van entendre, en un primer moment, els conceptes 

d'alfabetització digital i de textos funcionals i l'expressió “que l'assignatura es quedara 

curta”.  

La segona història de vida col·lectiva  

En aquesta segona història de vida col·lectiva, es contesten les preguntes que 

quedaren de la primera conversa col·lectiva149 per falta de temps, els dubtes de la 

investigadora sobre algunes respostes dels alumnes i algunes preguntes noves. 

 

Quadre 8.18 Segona història de vida col·lectiva 

 

Descripció ESCOLA GAVINA COLEGIO HELIOS IES J. MARTORELL 

Activitats aula Entren a pàgines web Treball per a recomanar Treball de la lectura 

                                                        
149 Les preguntes que quedaren de la primera conversa i els dubtes contestats de nou pels alumnes 

apareixen amb asterisc en la primera conversa per a completar la graella. 
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 (Escolagavina, Escoles en 

Xarxa, Vilaweb) i fan 

cròniques del tema que 

volen. 

llibres usant les TIC 

(Glogster, Powerpoint). 

Carmen i altres textos amb 

el wiki, el Google 

Documents, el mapa 

conceptual Mindomo. 

Activitats 

centre 

 

A Nadal treballen 

l’humor als còmics. 

Recital de poesia 

d’ESO. 

Les tertúlies dialògiques les 

fan dos 4ts a la biblioteca 

per separats. 

Avaluació 

 

Compta com lligen els 

poemes d’Estellés, les 

cròniques i l'ortografia. 

Compta l’examen sis 

punts i quatre el que 

han fet a classe: els 

articles del Ludus, els 

llibres llegits, les 

entrades del bloc, els 

relats digitals. 

Compta l’examen sis i la 

resta quatre (la llibreta, el 

wiki, la lectura...). 

Biblioteca  Activitat de kamishibai 

(biblioteca del dilluns). 

Alguna vegada van a l’hora 

del pati a estudiar o traure 

un llibre. 

La tercera història de vida col·lectiva 

Aquesta tercera història de vida col·lectiva se centra en les activitats dutes a terme al 

llarg de la segona avaluació i la posterior avaluació per part de l’alumnat.  

 

Quadre 8.19 Tercera història de vida col·lectiva 

 

Descripció i Opinió ESCOLA GAVINA COLEGIO HELIOS IES JOANOT 

MARTORELL 

Activitats de la 2a 

avaluació 

destacades 

 

Recitar, pronunciar i 

entonar Canigó, com 

Lluís Soler a Youtube. 

Explicar a l’ESO, 

personatges rellevants 

valencians com Enric 

Valor amb 

presentacions de 

Presentació d’un llibre 

voluntari amb Glogster, 

el mòbil i presentacions 

de diapositives.  

Activitats a la 

biblioteca del dilluns 

com el kamishibai, el 

club de lectura, carret 

Creació d’un Glogster 

sobre el manifest o sobre 

La mosca. 

Tertúlia dialògica sobre 

La mosca. 

Fòrum sobre La mosca. 
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diapositives (ciències 

socials). 

Creació d’un còmic 

amb el programa 

Comic life (castellà). 

 Creació d’un bloc 

d’aula col·lectiu 

anomenat El meu 

carrer i, 

setmanalment, 

cròniques sobre els 

seus carrers. 

de llibres sobre el mar 

per a Primària. 

Creació del wiki 

Wikipoetas que inclou 

vídeos sobre el recital de 

les cançons de bressol, 

l’itinerari amb Google 

Maps dels carrers de 

València amb noms de 

poetes valencians. 

Projecte de haikus. 

Elaboració de relats 

digitals. 

Creació d’un Quizz.  

Projecte de lip dub150 amb 

Obrint Pas. 

Activitats entretingudes, 

divertides, motivadores, 

interessants, on tot el 

món està atent, on pots 

fer més d’una cosa al 

mateix temps i que poden 

compartir. 

 

 

 

 

Després d’arreplegar en les graelles les respostes majoritàries i destacar les que 

aporten alguna dada rellevant per a la investigació, hem inclòs un únic fragment extret 

d’una de les nou històries col·lectives que representa, a mena d’exemple, les 

aportacions dels alumnes.  

 

Quadre 8.20 Fragment extret de les històries de vida col·lectives 

 

                                                        
150

 És un tipus de vídeo de música que combina sincronització labial i doblatge de vídeo. 
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8.2.3 Relat de vida via Google Documents 

El relat de vida és una tècnica derivada de la història de vida. Es construeix a partir de 

l’encadenament de fets significatius. Mai no busca representativitat estadística. En 

aquesta investigació s’ha plantejat que els mateixos alumnes que participen a la 

història de vida ho facen al relat de vida i, en compte de narrar l’experiència vital, 

expliquen setmanalment per escrit un fet significatiu pel que fa a la lectura, la 

tecnologia i l’aula. La participació és voluntària però s’hi han compromés tots. El 

registre utilitzat per l’alumnat ha estat l’estàndard, ja que l’alumnat ha pensat en la 

confecció d’un text escrit quan ha fet l’entrada. 

El Google Documents ha estat el mitjà per a posar en marxa els relats de vida. S’ha 

creat un document anomenat “Relat de vida”151 i la investigadora, després de 

demanar-los o crear-los un correu Gmail, ha compartit el document amb ells. La 

finalitat és que els alumnes, setmanalment, participen i deixen una entrada personal, a 

mena de diari, on descriguen i opinen de les activitats que es duen a terme a classe 

relacionades amb les noves tecnologies i la lectura. L’alumnat ha participat durant vint 

setmanes (més una provatura inicial del 22 de desembre i del 21 de gener): des de la 

setmana del 24 al 30 de gener fins a la setmana del 30 de maig al 5 de juny.  

L’estructura del document és molt senzilla. En primer lloc, apareixen els correus dels 

participants. En segon lloc, s’indica el format del document, a mena de diari. Està 

ordenat per setmanes. En l’etiqueta de cada setmana apareix la data subratllada amb 

groc (la investigadora ho ha escrit per a facilitar la feina als alumnes), també apareix 

amb negreta el seu nom i, una vegada s’ha escrit l’entrada i ha estat corregida per la 

investigadora, se subratlla de verd. En tercer lloc, es parla dels temes possibles de 

l’entrada. Cada setmana han de fer una entrada descriptiva i valorativa sobre l’ús de 

les tecnologies, les activitats amb la lectura, el ritme de treball, una bona notícia i/o un 

obstacle. En últim lloc, apareixen les entrades152. 

 

 

 

 

                                                        
151

<https://docs.google.com/document/d/15l6ZYnYme_0nhk4DFtSs0jwBcIbtvW-

hhP4HZMaagMc/edit?hl=ca&pli=1#>  

152
 Apèndix 7. Relat de vida. 
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Quadre 8.21 Exemple d’una entrada a Relat de vida al Google Documents 

 

 

 

A partir de les entrades a “Relat de vida” del Google Documents, l’alumnat ha aportat, 

en primera persona, descripcions i valoracions dels fets setmanals que ells han 

considerat més rellevants significatius.  

Pel que fa a les entrades descriptives, destaquen l’exposició de les activitats que han 

dut a terme a l’aula en les classes del professor participant, sobretot les activitats 

relacionades amb la biblioteca escolar, com Patricia apunta: “Els bibliotecaris del 

dilluns hem decorat un carro amb motius marins i hem triat llibres de la biblioteca que 

tenen relacions amb la mar per a fomentar la lectura als xiquets de Primària”, o amb la 

lectura i les tecnologies com ara l’elaboració de pòsters digitals sobre diferents textos, 

relats digitals, qüestionaris Quizz, recitals, Webquest, blocs i wikis. Jorge indica: 

“Aquesta setmana hem fet el relat digital de les lectures, hem ordenat unes fotos i 

hem gravat àudio i ara ho estem muntant tot en les hores de llengua. També hem fet 

els videopoemes de Poesía eres tú i moltes entrades i comentaris al bloc d’aula”. Jordi 

assenyala: “Aquesta setmana hem triat el tema per al relat digital. El meu serà 

compartit amb un company i tractarà de la història del nostre grup de música”.  

Quant a les entrades valoratives, la major part de l’alumnat coincideix a esmentar les 

activitats que els han agradat. María escriu: “A mi, personalment, m’ha paregut molt 

bona idea, perquè hem mostrat als altres companys i companyes el nostre llibre favorit 

i hi ha gent que ha seguit la recomanació d’alguns companys i s’està llegint el llibre que 

han recomanat. Álex explica, pel que fa als pòsters digitals: “Crec que és una idea 

original i que ens ajudarà a conéixer una nova aplicació online”. Albert destaca la 

funció didàctica però també lúdica: “A la presentació vam aprendre molt i va ser molt 

interessant”.  
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No obstant això, de vegades esmenten les dificultats. Sandra afegeix: “Aquesta 

setmana hem fet al wiki el Glogster i hem aprés a manejar una aplicació per a fer un 

concurs, podíem posar les preguntes i respostes nosaltres i ara a soles hem de fer-ho. 

Eixa serà la part més complicada del treball”. També comenten la motivació que els 

provoca l’ús de les tecnologies a l’aula. Xavi diu: “A mi m’agrada molt aquesta web, ja 

que permet fer moltes coses de manera molt senzilla i amb uns resultats molt bonics!”. 

Roser relata: “Aquesta setmana a la classe ha vingut la mestra d’informàtica de 1r 

d’ESO a parlar sobre el Twitter. Ens explicà moltes coses interessants, entre altres què 

és el Twitter” i Laura opina: “ A mi em pareix un tema molt interessant i està bé per a 

fer un debat a classe i així treballem la lectura i després per a fer el treball utilitzem les 

noves tecnologies”. Finalment, cal assenyalar que les dates on menys entrades hi ha 

coincideixen amb dates festives o èpoques d’exàmens com les vacances de Falles o de 

Pasqua. Els mateixos alumnes ho apunten en les seues entrades i sobretot en les seues 

no entrades. 

 

Quadre 8.22 Exemple d’una entrada a Relat de vida en període festiu 
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Instruccions via Messenger 

Tot l’alumnat seleccionat per a l’elaboració de la història de vida també es va 

comprometre a participar en la creació del relat de vida, però molts d’ells no coneixien 

l’eina que havien de fer servir, és a dir, el Google Documents, i la investigadora va fer 

una mena de tutorial personalitzat per a cada centre a través del xat Messenger. La 

investigadora va explicar pas a pas, a través d’una conversa digital, com havien 

d’accedir i què, quan, com i on havien d’escriure153.  

 

Quadre 8.23 Exemple de les converses instructives dutes a terme 

 

 

                                                        
153

 Apèndix 8. Instruccions de l’ús del Google Documents a través del Messenger. 
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8.3 Informació de l’observador 

L’observació és una de les metodologies més rellevants en aquest estudi de treball de 

camp. L’observació permet realitzar descripcions detalladíssimes i àmplies. La 

informació de l’observador s’aconsegueix mitjançant el diari personal, el seguiment de 

les plataformes a través de l’observació virtual i les visites al centre escolar a través de 

l’observació presencial. Són tres instruments que utilitzen tres metodologies molt 

diferents per a l’arreplega de la informació, però amb un denominador comú: tot es 

veu des dels ulls de l’observadora. 

8.3.1 Diari de l’investigador 

El diari de l’investigador informa del procés de la investigació duta a terme. En primera 

persona la investigadora conta què va fent, què aconsegueix, amb quins obstacles es 

troba i quins resultats va traient. Té una durada d’un any. S’inicia el 20 de juny de 

2010, amb la posada en pràctica del treball de camp i la mostra que apareix a l’apèndix 

finalitza a l’acabament del curs escolar 2010-2011154.  

 

Quadre 8.24 Fragment exemplificatiu del diari de la investigadora 

  

 

                                                        
154

 Apèndix 9. Diari de l’investigador. 
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Per a dur a terme l’anàlisi del diari, es divideixen els continguts en dues columnes, una 

que inclou de manera objectiva els fets que han tingut lloc al llarg de la redacció del 

diari i una altra que inclou subjectivament les impressions de la investigadora. Malgrat 

tot, el grau d’objectivitat és molt relatiu, ja que en el moment que s’escriu en primera 

persona, la investigadora filtra els fets i els fa seus.  

 

Quadre 8.25 Descripció i reflexió del diari de la investigadora 

 

DESCRIPCIÓ AL DIARI DE LA 

INVESTIGADORA 

REFLEXIÓ AL DIARI DE LA 

INVESTIGADORA 

Eines utilitzades per a comunicar-se: 

- Google Group 

- Google Documents 

 

- Telèfon/Skype 

 

 

- Correu electrònic 

 

 

- Messenger 

- Facebook 

- Dropbox 

- Abandonament del Google Group 

per no deixar penjar documents 

Impressions de les eines utilitzades: 

- Útils per a convocar i compartir 

informació entre els participants 

 

- Necessaris per a mantindre el 

contacte i perquè hi haja un fil 

conductor 

 

- Útil per a agrair la gran implicació 

- Útil com a recordatori 

- Correus motivadors  

 

- Útil per a entrevistar des de casa 

- Molta informació i adreces al 

Facebook de Cultura Lectura LIJ... 

per a la promoció de la lectura 

virtual 

Sessions del grup de discussió (preparació i 

resultats): 

- Convocatòria 

- Ordre del dia 

- Reserva de la sala d’investigació 

- Préstec de l’enregistrador 

Impressions de les sessions: 

- Nervis 

- Emocions 

- Ràbia (1a sessió no enregistrada) 

- Pena (Angus abandona el grup per 

falta de recursos materials a 

l’institut) 

- Alegria (Evaristo accepta la invitació 

 de participar a la investigació) 
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- Profitoses 

- Major grau de concreció 

Comunicacions, projectes i articles: 

- Ibby Compostel·la “La força de les 

minories” 

- Trobada amb l’alumnat del Màster 

de Psicologia 

- Universitat de València “I Trobada 

d’intercanvi d’Experiències 

Educatives Universitat-Secundària” 

- CEPLI “Seminari de Lectura i LIJ” 

 

 

- Universitat autònoma de Barcelona 

“La literatura que acull”  

- Conferència a la Universitat de 

València sobre el Pla de Lectura de 

Catalunya amb Sebastià Alzamora 

- Jornada Marc TIC i ensenyament. 

Petxacutxes d’experiències 

d’aplicació de les TIC a 

l’ensenyament Organitzat per Escola 

Valenciana 

 

Articles 

- A la revista digital Relatec 

“Promoción de la lectura en el marco 

educativo con las TIC. Metodología 

y proceso del estudio de casos en tres 

centros educativos valencianos” 

– A la revista Caràcters 

“Adolescents a l’aula, Tic i 

lectura” 

– A la revista Ocnos núm. 8, 

“Promoción de la lectura en el 

marco educativo”  

 

Impressions de les comunicacions: 

- Satisfacció. Felicitacions 

- Repte d’explicar el procés de creació 

del projecte de tesi doctoral. Satisfeta 

 

- Insatisfeta. Ha estat llegida. 

Sensació de no haver transmés res 

- Molt contenta. Felicitacions. 

Profitosa la conferència de G. Lluch i 

P. Andrade pel que fa als beneficis i 

als indicadors 

- Molt contenta. Comunicació 

realitzada conjuntament amb 

Margarida Castellano Sanz  

- Interessant, profitosa i social (Conec 

Ade Cabo) 

- L’organització molt roïna i sense 

certificació de participació, però les 

experiències interessants 
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Treball de camp de la tesi: 

- Visites (guió previ) 

 

 

 

 

 

- Jornades sobre l’ús de les TIC a 

l’aula a l’IES Joanot Martorell 

- Curs de formació sobre TIC a les 

classes de llengua a Colegio Helios 

- Històries de vida (guió previ) 

 

 

 

 

 

 

 

- “Relat de vida” 

Impressions sobre el treball de camp: 

- Nervis, sorpresa, agraïment i 

satisfacció  

- Sentiment de comoditat 

- Molta col·laboració, participació, 

implicació i informació. Riquesa i 

facilitació del treball 

- Contenta i impressionada per les 

inquietuds dels alumnes 

- Profitoses 

 

- Interessants 

- Profitoses i familiars 

- Nervis, incertesa i intent perquè se 

senten còmodes 

- Algunes molt productives i divertides 

- Altres molt curtes. Reprendre-les 

- Problemes de comprensió alumnes 

 

- Nerviosa. Els alumnes no han 

contestat el meu correu 

- Contenta. Tots els alumnes han 

volgut participar 

– Poca participació als períodes festius 

  

Redacció de la tesi: 

- Represa de la tesi 

- Revisió índex (afegir subcategories) 

- Revisió de la bibliografia 

- Revisió de l’estat de la qüestió 

- Revisió de la metodologia 

- Esborrany de les conclusions 

- Creació d’anàlisi del discurs 

- Creació carpeta apèndixs 

- Redacció d’un únic document que 

incloga tota la tesi 

- Reunions amb la directora 

 

 

Impressions sobre la redacció de la tesi: 

- Ànims (“Vaig fent, vaig fent”) 

(“Estic avançant molt!) 

- Estancament i ofuscació en l’anàlisi.  

- Molts dubtes sobre com fer les coses 

- Insatisfeta. Dificultat de redactar 

l’estructura de les plataformes 

- Tot molt costós 

 

 

- Ànims 

- Didàctiques (reservar enregistrador 

pública, escanejar, mapa de 

documents) 
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- Revisions contingut 

Lectures realitzades: 

- Gemma me’n deixa moltes obres i 

em recomana unes altres 

- Anaya m’envia el llibre de J.J. Haro 

- Biblioteca Tarongers Etnografia 

virtual 

- Compra de Ciberpragmática 

- Articles i entrevistes d’Emilia 

Ferreiro 

- Obra de Vasilachis per a la 

metodologia 

- Las bibliotecas escolares a Chile 

- Dues obres de SM. Guia plans lectors 

- Utilitat de la biblioteca escolar 

Impressions sobre les lectures: 

- Agraïment 

- Angoixa per la quantitat de lectures 

pendents 

- Agrada etnografia a Biblioteca entre 

comillas 

 

8.3.2 Observació virtual 

Les TIC no són ja eines per a l’educació sinó educació en si mateix i les 

diferents plataformes simplement amplien de manera força efectiva el 

nostre radi d’acció al temps que ens permeten conéixer persones, 

col·lectius i propostes molt interessants que pot ser d’altra manera 

resultaria ben complicat. (400 colps155 2011) 

 

L’observació virtual és una de les tècniques utilitzada en aquesta investigació. Pertany 

al mètode de recollida de dades observacionals i consisteix que l’investigador observe, 

anote i analitze els fets d’interés a través d’Internet. S’utilitza en la triangulació, ja que 

a partir de l’observació virtual es mostra la percepció de l’observadora.  

Hi ha tres moments concrets d’observacions virtuals en cada plataforma, que es 

tradueixen en les activitats realitzades durant les tres avaluacions. Cada avaluació 

mostra els treballs que s’han dut a terme a la plataforma digital pel que fa a la 

promoció de la lectura. En aquest apartat ja no es descriu a grans trets la plataforma 

digital que utilitza cada centre, perquè això apareix reflectit en l’estudi de casos, ara 

l’objectiu és concretar en allò que s’ha anat fent. L’observadora té accés lliure a 

                                                        
155 http://blogs.escolagavina.com/400colps/?p=1947  

 

http://blogs.escolagavina.com/400colps/?p=1947
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cadascuna de les plataformes. De l’observació virtual s’extrau una llista de totes les 

activitats dutes a terme mitjançant el seguiment de les plataformes digitals. Per tant, 

tota la informació reflectida en aquest apartat té com a única font la plataforma digital 

i la informació que se’n deriva de l’observació i consulta al llarg del curs escolar.  

L’observació virtual inclou les nou avaluacions realitzades, tres de cadascun dels 

centres participants. La primera observació virtual inclou les activitats dutes a terme 

des de l’inici de curs fins a les vacances de Nadal del 2010, és a dir, durant la primera 

avaluació; la segona observació inclou les activitats de la segona avaluació que va des 

de després de les vacances de Nadal fins a després de les vacances de Falles de 2011, i, 

finalment, l’última observació se centra en la tercera avaluació que comença a finals 

de març i finalitza amb l’acabament del curs a finals del mes de juny de 2011.  

http://portfoli4.wikispaces.com 

Aquest wiki delimita temporalment les activitats i facilita la feina de l’observadora 

virtual. Aquesta delimitació és possible gràcies a l’estructuració del wiki que ha fet el 

professor Antoni de la Torre per avaluacions i el fet que cada avaluació dispose d’una 

única lectura literària que deriva en molts altres textos funcionals.  

La primera avaluació té com a punt de partida la lectura literària Carmen de Prosper 

Mérimée. A partir d’aquesta obra, es desenvolupen una sèrie d’activitats relacionades 

o bé en la seua totalitat, o bé únicament en part, és a dir, derivades. 

Pel que fa a les activitats relacionades totalment amb Carmen, apareixen reflectides al 

wiki la lectura digital com a activitat de prelectura de l’obra (biografia, obra, versions i 

crítica); la presentació de diapositives en Google Documents com a treball de lectura 

de l’obra (personatges, temps intern, context, misogínia, bandolerisme, gitanos); 

l’audiollibre com a treball de lectura de l’obra; els mapes de Google com a treball de 

lectura de l’obra (geolocalització de l’acció o dels protagonistes); les tertúlies 

dialògiques i el fòrum sobre l’obra. Cal assenyalar que les activitats dos, tres i quatre 

són algunes de les possibilitats que tenen els alumnes per a realitzar el treball de 

l’obra. L’alumnat ha de triar-ne una a la seua elecció. Quant a les activitats derivades 

en textos funcionals, hi ha el mapa mental en Mindomo, l’enregistrament de les 

conferències breus i la valoració d’aquestes conferències. Els temes dels textos 

funcionals són lliures. 

La segona avaluació té com a punt de partida la lectura literària La mosca de Gemma 

Pasqual. A partir d’aquesta obra es desenvolupen una sèrie d’activitats relacionades o 

bé en la seua totalitat, o bé únicament en part, és a dir, derivades. Pel que fa a les 

activitats relacionades totalment amb La mosca, apareixen reflectides al wiki el treball 
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d’abans, durant o després de la lectura, l’ús del Google Documents per a compartir-lo 

amb el professor (a partir de la guia de lectura de Mercè Climent), el qüestionari Quizz 

revolution com a treball de lectura de l’obra, el pòster digital Glogster com a treball de 

lectura de l’obra, les tertúlies dialògiques i el fòrum sobre l’obra. Cal esmentar que les 

activitats un, dos o quatre són algunes de les possibilitats que tenen els alumnes per a 

realitzar el treball de l’obra. Han de triar-ne una a la seua elecció si és d’una llargària o 

d’una dificultat considerable i tres si són més curtes i senzilles. Quant a les activitats 

derivades en textos funcionals, hi ha el pòster digital Glogster, el qüestionari Quizz 

revolution i la instància en PDF. Els temes dels textos funcionals són lliures. A més, fan 

un test de cent preguntes per a conéixer el seu nivell de valencià. 

La tercera avaluació té com a punt de partida la lectura literària Jo de Jordi Sierra i 

Fabra. A partir d’aquesta obra es desenvolupen una sèrie d’activitats relacionades o bé 

en la seua totalitat, o bé únicament en part, és a dir, derivades. Pel que fa a les 

activitats relacionades totalment amb Jo, apareixen reflectides al wiki els relats digitals 

com a treball de lectura de l’obra, les tertúlies dialògiques i el fòrum sobre l’obra. 

Quant a les activitats derivades en textos funcionals, hi ha la confecció d’un pòster 

digital Glogster sobre un manifest de la xarxa de temàtica lliure i l’exposició posterior a 

l’entrada de l’institut que apareix al wiki mitjançant fotos i vídeos i l’elaboració d’un lip 

dub de manera voluntària per a final de curs. D’altra banda, durant la tercera avaluació 

es completen activitats iniciades a la segona avaluació, com ara els relats digitals fets 

pels alumnes a partir del relat digital elaborat per Antoni de la Torre a partir de la 

xarrada amb Gemma Pasqual sobre La mosca. 

http://www.escolagavina.cat 

La pàgina web de l’escola disposa d’una secció específica per a les activitats concretes 

d’Educació Primària. També disposa d’altres seccions comunes a tot l’alumnat del 

centre i, fins i tot, d’un espai on apareixen els blocs personals de l’alumnat. 

Cal subratllar que totes les activitats que duen a terme els alumnes de sisé de Primària 

(com també els alumnes de la resta de grups) apareixen publicades a la web de l’escola 

amb una entrada escrita i acompanyada habitualment de fotos i, fins i tot, de vídeos, i 

se’n té constància des del punt de vista de l’observació virtual, per aquest motiu. La 

pàgina informa tota la comunitat educativa d’allò que s’ha fet, es fa i es farà al centre. 

La primera avaluació els alumnes treballen a la pàgina web, des del punt de vista 

literari, el Mural del País Valencià d’Estellés, inclòs a la secció “Il·lustres il·lustrats”. 

Consisteix a seleccionar els seus versos a la web i crear un mural personal. Però és a la 

lectura de notícies (sobretot a partir de la pàgina de l’escola i dels seus enllaços), al 

taller de premsa i a la redacció de cròniques a Escoles en Xarxa on han dedicat més 
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hores. Els alumnes han publicat cròniques sobre les activitats i les excursions 

realitzades (com ara un itinerari per la ciutat de València, el Nou d’Octubre o la visita a 

la Universitat de València). A més, també destaquen les exposicions i les presentacions 

que s’han dut a terme a classe sobre els blocs creats pels mateixos alumnes, com ho 

comenten els participants en les entrades publicades a la pàgina. 

A la segona avaluació s’ha continuat amb la mateixa línia pel que fa a la premsa i han 

incorporat en l’hora de biblioteca la lectura digital, tot a partir d’un projecte d’experts 

que ix de segon de Primària. Des del punt de vista literari, s’han treballat amb lectura 

guiada els clàssics a Internet: la poesia amb la lectura de Canigó al Youtube 

interpretada per l’actor Lluís Soler o els enregistraments de les rondalles mallorquines 

d’Alcover. A més, s’ha creat un bloc col·lectiu anomenat El meu carrer, on cada alumne 

publica entrades sobre aspectes del carrer on viu. Una altra activitat interessant ha 

estat la presentació de personatges rellevants als alumnes de Secundària amb l’ajuda 

de presentacions de diapositives.  

La tercera avaluació comença amb un projecte de cinema, una iniciativa inclosa al 

projecte de centre, anomenat Europa 2011. Aquesta iniciativa és un especial en favor 

del coneixement; de les diverses regions d'Europa, les ciutats, els ciutadans, els 

immigrants, l'escola, les llengües, la diversitat de músiques, els personatges rellevants, 

la cuina, els viatges i les descobertes. És un nou projecte en què participa tota l'escola: 

alumnes, mestres, famílies, amics, l'Europa del segle XXI i encara l'Europa del XX. Els 

alumnes de sisé tracten l'inici del cinema a Europa; dels Lumière, passant per Melies, 

Linder i altres iniciadors del gran descobriment del XX, el cinema. A partir de La sortie 

de l'usine, els alumnes de sisé han rodat l'Eixida de l'escola i s’han convertit en 

muntadors de rodatge i actors.  

http://eso2a.Wordpress.com 

El bloc Somos, com qualsevol altre bloc, mostra cronològicament totes les activitats 

dutes a terme en les respectives seccions i, fins i tot, es poden consultar per mesos, ja 

que s’arrepleguen totes les entrades publicades, la qual cosa facilita la feina de 

l’observadora virtual. 

Durant la primera avaluació, els alumnes publiquen al bloc sobretot entrades sobre les 

lectures realitzades com ara La casa del fin del mundo, El primer día, Flanagan, Cinco 

panes de cebada, Laluna.com, Bel: amor más allá de la muerte, El diario de Greg, 

Camino de Zimbabue, Cuentos de Bereth, Konrad, El niño que salió de una lata de 

conservas. S’inclouen a la secció “Qué hay para leer” i són, bàsicament, fitxes de 

lectura descriptives i recomanacions. També han publicat una entrada sobre els clubs 

de lectura del centre i el primer llibre triat, sobre la preparació de la Biblioteca de los 
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Lunes, la biblioteca d’Educació Infantil i Primària que coordinen alumnes de 

Secundària, sobre el centenari de Miguel Hernández incloses a la secció “Actualidad 

literaria”, sobre opinions diverses com ara la benvinguda d’una nova alumna, inclosa a 

la secció “Nosotros”, o la realització d’un viatge als EUA d’una alumna, inclosa a la 

secció “Nuestro tiempo libre”. Finalment, apareixen publicades entrades sobre els 

relats digitals elaborats i, fins i tot, hi ha entrades d’antics alumnes com és l’entrada 

sobre el recital de poesia de Miguel Hernández, dut a terme per 4t d’ESO.  

A la segona avaluació, les entrades escrites i audiovisuals són de fitxes de lectura, 

recomanacions de llibres, les obres llegides al club de Lectura, la presentació del llibre 

al Bibliocafé El final del Ave Fénix, l’elaboració d’un mural electrònic Glogster sobre 

l’obra de Sierra i Fabra Donde esté mi corazón i sobre els recitals de poesia que s’han 

fet al centre. El primer recital és sobre Góngora i l’han realitzat els alumnes de 3r 

d’ESO. Els alumnes de 2n han elaborat i penjat en l’entrada un minirelat digital. El 

segon recital és sobre les Cançons de bressol i l’han realitzat els alumnes de 2n d’ESO.  

A més, hi ha entrades de temes generals com la del Dia de la Pau. 

A la tercera avaluació es continuen les fitxes de lectura i les recomanacions i, també, 

altres activitats relacionades amb la lectura com ara la celebració del Dia del Llibre al 

col·legi, llegint al voltant de la piscina, o la celebració del Dia de la Poesia, omplint el 

centre de versos i recitant-ne per les aules. També s’afegeixen altres projectes que 

apareixen reflectits al bloc en format audiovisual Slide. Entre altres destaquen, la 

participació al Certamen Internacional Educared 2011, la creació del wiki Wikipoetas, 

la participació en l’elaboració del poemari col·lectiu “Poesía eres tú” a partir de 

videopoemes, la presentació del primer “Callejero literario” dels alumnes i la 

participació al V Premio Espiral Edublogs 2011. El bloc continua informant de temes 

que interessen als alumnes com són el viatge de fi de curs o la implicació al projecte 

Comenius. 

8.3.3 Observació presencial 

L’observació presencial és una de les tècniques utilitzades en aquesta investigació. 

Pertany al mètode de recollida de dades observacionals i consisteix que l’investigador 

observe, anote i analitze els fets d’interés. S’utilitza en la triangulació, ja que a partir de 

l’observació presencial es mostra la percepció de l’observadora. Hi ha quatre moments 

concrets d’observacions presencials en cada centre, que es tradueixen en les quatre 

visites. Totes les visites són concertades prèviament, ja que així la comunitat educativa 

és sabedora de la presència de l’observadora i aquestes s’assumeixen com un fet 

natural. De l’observació presencial s’extrauen notes de camp que permeten conéixer la 

realitat social. Les visites de cada centre s’exposen en una graella comuna i després es 
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mostren a través de descripcions detallades i àmplies de l’observadora escrites en 

tercera persona. La descripció de cada visita inclou la data en què va tindre lloc, els 

llocs on va estar l’observadora, les persones que van participar i les activitats que es 

van dur a terme.  

L’observació presencial inclou les dotze visites realitzades al llarg del curs escolar als 

tres centres participants. La primera visita consisteix en la presentació de 

l’observadora i de la investigació, l’entrevista amb els professors, la passada del 

qüestionari inicial al grup i la selecció d’alumnes per a la realització de les històries de 

vida al Messenger i del relat de vida al Google Documents. És una visita per conéixer el 

context i familiaritzar-se amb l’entorn on es duu a terme el treball de camp. Una 

vegada ja s’ha produït el primer acostament, la resta de les visites se centren en 

activitats que duen a terme els professors al centre i/o a l’aula pel que fa a la promoció 

de la lectura i l’ús de les tecnologies. Es realitza una visita per avaluació. 

Tot seguit apareixen descrites les dotze visites dutes a terme. 

 

Quadre 8.26 Visites a l’IES Joanot Martorell 

 

 1a visita 2a visita 3a visita 4a visita 

Data  Octubre Desembre Febrer Abril 

Espai  Aula, despatx Aula  Aula Saló d’actes 

Activitat  Qüestionari 

alumnes 

Entrevista 

professor 

Anàlisi de 

l’enregistrament 

de les tertúlies 

dialògiques 

Elecció d’un 

manifest per a 

la creació d’un 

Glogster 

Trobada amb 

l’escriptora i vídeo, 

resum de les 

activitats 

Lectura  Carmen  Manifestos a 

Internet 

La mosca  

Primera visita 

La primera visita té lloc el 14 i el 15 d’octubre de 2010. Al seminari de valencià, el dia 

14, es realitza l’entrevista a Antoni de la Torre, es parla de la investigació i 

s’intercanvien opinions sobre els escollits per a la història de vida (compromís, pares, 

centre, alumnes). A l’aula, el dia 15, arriba l’observadora. Es presenta, comenta el 

motiu de la visita i passa el qüestionari. L’alumnat és molt xarrador i té moltes ganes 
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de jugaroca, volen cridar l’atenció i fan bromes. Criden l’observadora quan no entenen 

qualsevol pregunta. Hi ha vint-i-sis alumnes a l’aula, tota la classe al complet. Estan 

asseguts en parelles de dos, tres fileres la de la dreta de quatre, la del centre de cinc i 

la de l’esquerra de quatre. L’aula no disposa de canó, no hi ha Internet. Però un dia 

dels tres que tenen classe, fan la classe a l’aula d’informàtica. Tenen llibre de text, el 

d’Anaya. Al final de la classe, quan toca la sirena, l’observadora i el professor demanen 

a les cinc persones que han seleccionat, que es queden a l’aula. Tots accepten 

col·laborar malgrat que saben que és una gran responsabilitat. Són més col·laboradors 

del que aparenten. A diferència dels altres dos centres escolars, l’observadora manté 

en aquesta primera visita una conversa amb els escollits per a la història de vida a 

l’aula, suposadament per l’edat. Són els alumnes participants més majors. Com a 

anècdota, cal destacar el comentari que un alumne de la classe fa. Quan l’observadora 

els estava preguntant què consideraven que era la lectura, després que la majoria 

d’alumnes diguera llegir llibres, ha contestat: “En qualsevol lloc on mires estàs 

llegint!”. 

Segona visita 

La segona visita té lloc el 17 de desembre de 2010. A la sala de professors, 

l’observadora es reuneix amb Antoni de la Torre que explica l’activitat del dia i li conta 

com treballa una lectura per motivar l’alumnat a la creació de textos. Utilitza l'obra 

Que no puc inventar contes? de Xabier Mendiguren i així motiva els alumnes de 2n 

d'ESO a participar als Premis Sambori, ja que l'obra mostra que una xiqueta és capaç 

d'escriure tot tipus de textos. Ha regalat un exemplar a cada alumne i a l’observadora 

també. A l’aula dins l’horari, l’observadora assisteix a una classe on es combinen la 

lectura i les tecnologies. És una sessió sobre activitats relacionades amb la lectura 

Carmen, concretament sobre l’enregistrament de les tertúlies dialògiques. L'objectiu 

és que l'alumne aconseguisca crear un text expositivoargumentatiu a partir d'un text 

literari, prenent com a base les tertúlies dialògiques.  

La classe s’estructura en tres parts, durant la primera part el professor reparteix el full 

de l'activitat i els explica què faran aquest dia; d'una banda escoltaran amb un 

enregistrament d'àudio les intervencions penjades al wiki sobre les tertúlies 

dialògiques de Carmen. Els alumnes li han preguntat dubtes. D'altra, les valoraran 

seguint els deu ítems i li posaran una nota numèrica. A la segona part, escolliran quina 

intervenció és la més ben aconseguida i quina la menys. A la tercera i última part, 

hauran de redactar tot allò que han posat en comú a classe. Aquesta part la faran a 

casa. La classe és a última hora de divendres, de 12.30 h a 13.30 h. Els recursos de què 

disposen són un portàtil i altaveus. Els alumnes estan mogudets i xarrarires, no obstant 
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això, s'han interessat per les falques utilitzades a les intervencions i per la correcció 

lingüística. El professor els ha deixat parlar i debatre opinions i ha finalitzat amb una 

observació: la fluïdesa de les intervencions no ha estat malament, l'estructura ha estat 

el més caòtic i ha mancat una conclusió.  

A l’acabament de la classe, el professor els ha explicat que per a fer argumentacions 

adequades, cal saber quina és la idea i quina opinió es vol donar. A l’aula, fora de 

l’horari, l’observadora ha proposat als alumnes que participen a les històries de vida, la 

participació d’un relat de vida a través del Google Documents. Els alumnes han 

acceptat la proposta de participar setmanalment, després de festes, amb comentaris 

valoratius o descriptius d'allò que els suposa les classes de valencià, utilitzant la 

plataforma Google Documents. 

 Tercera visita 

La tercera visita té lloc el 21 de febrer de 2011. A la sala de professors, l’observadora i 

el professor han coincidit en els factors que motiven l’alumnat que treballa amb les 

noves tecnologies. L’observadora li ha demanat que pregunte a l’alumnat els 

percentatges d’alumnat que viu al barri de Sant Marcel·lí i al barri de la Torre i també 

la quantitat d’alumnes que són músics. Després li ha mostrat la seua biografia a través 

del Google Documents, perquè modificara algunes dades (com ara el cognom, 

Chocano) i n’afegira altres que faltaven (com per exemple els anys que feia que 

formava el professorat i l’ús del portfoli a través d’un wiki individual).  

A l’aula l’activitat que s’ha observat ha estat de 8 h a 9 h, a primera hora. L’activitat va 

començar la setmana anterior (abans de Falles), quan el professor els va demanar que 

buscaren un manifest a la xarxa. Amb aquest manifest elegit, l’alumnat ha de construir 

un Glogster. En aquesta sessió els alumnes han vist un exemple d’una alumna que ja 

havia triat el seu, Antoni l’ha fotocopiat i n’ha repartit una còpia a cada alumne, 

després s’han llegit diverses definicions i caracteritzacions del mot manifest i l’alumnat 

ha tingut deu minuts per estructurar l’exemple en la descripció de la situació, els 

judicis i les propostes. A més, s’han subratllat els verbs, les perífrasis i les subordinades 

causals i finals. La classe ha tingut lectura en veu alta i participació. Quan s’ha acabat la 

classe, l’observadora ha parlat amb Sandra, Laura, Álex i Jordi (Xavi no ha vingut hui) i 

han acordat que es revisaran la biografia i afegiran una foto, es posaran al dia al relat 

de vida i tenen una història de vida el dimarts 29 de març. 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 302 - 

 

Quarta visita 

La quarta visita té lloc el 5 d’abril de 2011 al saló d’actes. La nit anterior a la trobada 

amb l’escriptora Gemma Pasqual, el professor va penjar al wiki el vídeo de tres minuts 

(de Vimeo) que havia muntat sobre la lectura La Mosca amb algunes intervencions 

escrites dels alumnes al fòrum de debat, mostres de pòsters Glogster i diversos 

enregistraments de la tertúlia dialògica acompanyades de les fotografies dels alumnes 

a la biblioteca mentre la feien. A les nou ja estaven asseguts tots els alumnes i 

esperaven l’escriptora que ha vingut amb retard per la dificultat d’accés al centre. Al 

saló d’actes hi ha un projector que han utilitzat per posar el muntatge, un lip dub, 

mentre feien temps i unes taules encarades al públic amb dos micròfons: un, per a 

l’escriptora i, l’altre, per a les intervencions del públic. Quan ha arribat l’escriptora, 

l’han presentada dues alumnes i han fet una mena de recorregut per la seua biografia i 

obra, després l’autora s’ha presentat i ha preferit contestar totes les preguntes dels 

alumnes. S’ha deixat un intermedi i el professor ha mostrat el muntatge, que l’autora 

volia penjar a la web. Han continuat les preguntes, preparades per una altra professora 

del Seminari de Valencià. L’alumnat ha fet preguntes de l’obra en general, la temàtica, 

els casos reals d’assetjament, la professió d’escriptora, la vida personal i altres 

novel·les. Gemma Pasqual ha contat el cas de Yokin i ha dit que ella pensa que per 

evitar l’assetjament és important la presència de mitjancers i una actuació policíaca 

contundent. També ha subratllat que no és psicòloga i no pot aconsellar de casos 

d’assetjament, com li pregunten a la seua web. Després de signar i dedicar als alumnes 

molts exemplars de La Mosca, l’observadora ha parlat amb ella i li ha plantejat dues 

qüestions. Li ha preguntat quins beneficis pensava que aportaven les tecnologies a la 

promoció lectora. Ha contestat que té Twitter, Facebook i web, que actualment el 

públic està molt acostat a la tecnologia i que aquestes plataformes acosten els 

escriptors, els fan humans i es trenquen les fronteres. La segona pregunta ha estat 

quins beneficis pensava que aportaven les tecnologies a la promoció lectora en l’aula i 

l’escriptora ha assenyalat que mentre que al llibre de text tot ho focalitza un autor, a 

les tecnologies hi ha moltes veus, es motiva la investigació, és interactiu i, a més, la 

lectura en pantalla és el seu mitjà natural. 

  

Quadre 8.27 Visites a Escola Gavina 

 

 1a visita 2a visita 3a visita 4a visita 

Data  Octubre Novembre Febrer Maig 
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Espai  Aula, despatx Biblioteca Aula 

d’informàtica 

Aula  

Activitat  Qüestionari 

alumnes 

Entrevista 

professor 

Entrevista 

Fina Mas Grau  

Biblioteca 

digital 

Enregistrament 

manifest Sí al 

valencià en anglés 

Balanç oral blocs 

personals i col·lectiu  

Lectura  Projecte de 

comprensió 

lectora 

Notícies Manifest 

Bloc El meu carrer  

Primera visita 

La primera visita té lloc el 13 d’octubre de 2010. Al despatx d’Albert Dasí, professor i 

director del centre, es realitza l’entrevista i es conversa sobre els participants que es 

triaran per a la història de vida (compromís, pares, centre, alumnes). A l’aula, el 

professor presenta al grup l’observadora, després l’observadora comenta el motiu de 

la visita i passa el qüestionari. L’alumnat és molt col·laborador i fa preguntes quan no 

entén qualsevol cosa. Hi ha vint-i-sis alumnes a l’aula, tota la classe al complet. Estan 

asseguts en quatre grups de quatre persones i dos grups de cinc. A la paret hi ha penjat 

un decàleg per a un bon funcionament de l’aula. L’aula disposa d’un canó i Internet. 

Tots els dies el primer que fan és engegar-lo i veure quines noves hi ha al bloc. No 

tenen llibre de text. Hi ha opinions diferents, sobre si la lectura sols són els llibres o al 

Messenger també es llig i sobre què és més divertit, llegir els llibres o llegir a Internet. 

Tots alcen el braç i esperen torn, pareixen majors. 

Segona visita  

La segona visita té lloc el 12 de novembre de 2010. A la biblioteca, l’observadora 

entrevista Fina Mas Grau, la qual explica el projecte de comprensió lectora del centre. 

El projecte de comprensió lectora és una prova que passen als alumnes per veure 

quines mancances de comprensió lectora tenen alguns alumnes per a poder 

solucionar-les. Ho fa el gabinet psicopedagògic del centre, però participen tots els 

mestres amb alumnes implicats. Comença a l’octubre i acaba al maig. L’alumnat és de  

primer a sisé de Primària. La prova es passa a l’aula mitjançant fotocòpies i apareix a la 

programació del gabinet psicopedagògic. S’implica tota la comunitat educativa: 

directiva, AMPA, claustre. Després, Fina Mas Grau explica a l’observadora el 
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funcionament de la biblioteca. Està a la primera planta. L’horari és per a Primària 

dilluns de 13.30 a 14.15 i per a Secundària de dilluns a divendres de 13.30 a 14.15. 

Utilitza el CDU. Estan informatitzant el registre de llibres. Hi ha un ordinador a la sala. 

El personal encarregat és un grup de mestres on s’inclou Fina Mas Grau. Els alumnes 

de sisé baixen una hora setmanal a llegir literatura, es fan préstecs, baixen a buscar 

informació sobre temes especialitzats, hi ha activitats d’animació lectora. Volen 

proposar als pares que estiguen unes hores a la biblioteca per ampliar l’horari. Al 

despatx, l’observadora manté una conversa amb Albert Dasí el qual explica el curs de 

TIC per a professors que es duu a terme i els tallers de lectura de pares a fills que ja 

s’han fet. 

 Tercera visita 

La tercera visita té lloc el 22 de febrer de 2011. Al despatx, Albert Dasí, en qualitat de 

director, ha facilitat a l’observadora dades estadístiques sobre l’alumnat de l’escola i 

material informatiu dels projectes que duen a terme: el calendari Escola Gavina, dos 

tríptics informatius de l’oferta educativa, un llibret del projecte educatiu del centre i 

una postal del bloc 400 colps. A l’aula d’informàtica, l’activitat observada, que 

començà a fer-se per primera vegada la setmana anterior amb l’altra mitja classe, 

consisteix a difondre la participació a Escoles en Xarxa. La classe desdobla en dos 

grups; un que fa lectura convencional a la biblioteca i un altre que fa, a l’aula 

d’informàtica, lectura a través d’Internet.  

Els alumnes han d’accedir a Escoles en Xarxa i llegir almenys tres entrades diferents de 

tres escoles diferents, després han de destriar-ne un, fer un comentari, que els el 

corregeix Albert i, finalment, l’han de publicar. A la biblioteca, es troba l’altra meitat de 

la classe llegint lectura voluntària, mentre l’altra meitat fa l’activitat a l’aula 

d’informàtica. Els cuida la tutora. L’observadora s’ha desplaçat allí, perquè necessita 

saber si tenen bloc personal i quina és l’adreça d’aquest. El resultat ha estat que dels 

vint-i-sis alumnes que formen el grup, tretze de manera voluntària se n’han creat 

individualment o en grup un, el qual utilitzen entre altres coses per a informar, 

compartir i debatre el que fan a classe. El bloc l’han mostrat a classe d’Albert. A més, 

en tenen un altre de col·lectiu, però que presenta problemes a l’hora d’incloure 

imatges i vídeos. S’anomena El meu carrer i es troba inclòs dins de la pàgina web 

Escola Gavina. Quan s’ha acabat la classe, l’observadora ha parlat amb els alumnes 

participants, Roser i Albert, i han acordat que es revisaran la biografia i afegiran una 

foto, es posaran al dia al relat de vida i tenen una història de vida pendent. 
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Quarta visita 

La quarta visita té lloc el 21 de maig de 2011. A l’aula, abans de l’esplai, Albert Dasí 

explica a l’observadora les dues activitats que estan duent a terme i que duran a la 

pràctica després de l’esplai. La primera activitat consisteix d’una banda a presentar a 

tota la classe el bloc personal, individual o col·lectiu, que han creat al llarg del curs i fer 

balanç del procés i dels resultats i, d’altra, mostrar el bloc d’aula col·lectiu El meu 

carrer, totalment acabat. La segona activitat és oral però parteix de la pàgina web de 

l’escola, concretament del manifest penjat anomenat “Sí al valencià” . Amb l’ajuda de 

la professora d’anglés, l’alumnat ha traduït el manifest a l’anglés (amb la intenció de 

demostrar que l’educació en valencià afavoreix l’aprenentatge de l’anglés) i aquesta 

els ha ajudat en algunes qüestions fonètiques; i, amb l’ajuda del professor de 

tecnologia, s’ha enregistrat com cada alumne esmentava un punt del manifest. S’ha 

elegit un rerefons. El resultat ha estat un vídeo protagonitzat pels vint-i-sis alumnes 

que han exposat ordenadament i respectuosament cadascun dels vint-i-sis punts dels 

quals es componia el manifest. També han estat interessants les aportacions que ha 

fet l’alumnat sobre els blocs. La majoria coincideixen a tindre temporades on el deixen 

una miqueta de banda, no obstant això hi estan molt il·lusionats, ja que les visites 

augmenten diàriament, fins i tot hi ha persones de fora de l’Estat espanyol que els 

segueix, estan millorant el format i el disseny amb el canvi d’etiquetes o amb millores 

tècniques i, a més, és una forma que tenen d’expressar i compartir el que els agrada. 

Quadre 8.28 Visites al Colegio Helios 

 

 1a visita 2a visita 3a visita 4a visita 

Data Octubre Novembre Febrer Abril 

Espai Aula, despatx Biblioteca Biblioteca Aula, biblioteca 

Activitat Qüestionari 

alumnes 

Entrevista 

professor 

Curs de 

professors TIC 

Entrevista 

bibliotecària 

voluntària i 

coordinadora 

del club de 

lectura 

Recital de 

poesia i relat 

digital 

Presentació de 

llibres recomanats 

Wikipoeta 

Poemari col·lectiu 
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Lectura   Cançons de 

bressol 

De todo corazón. 111 

poemas de amor i 

llibres preferits dels 

alumnes 

 

Primera visita 

La primera visita té lloc el 15 d’octubre de 2010. Al despatx d’Evaristo Romaguera, 

professor i administrador del col·legi, es realitza l’entrevista i es conversa sobre els 

participants escollits per a la història de vida (compromís, pares, centre, alumnes). 

L’observadora i el professor ixen al pati on es troben els alumnes en filera per classes, 

el director es presenta i saluda. L’alumnat puja a l’aula darrere del professor. El 

professor presenta l’observadora i li cedeix la paraula. L’observadora es presenta, 

comenta el motiu de la visita i passa el qüestionari. Falta una alumna, l’observadora ha 

donat el qüestionari al professor, perquè l’alumna el faça quan vinga. L’alumnat 

escolta l’observadora, està molt callat i pareix molt educat. Fan preguntes quan no 

entenen qualsevol cosa. Quan acaben el qüestionari, els alumnes expliquen que estan 

fent el primer relat digital.  

Aquest dia hi ha vint-i-tres alumnes a l’aula, però en total en són vint-i-quatre. Estan 

asseguts, de quatre en quatre, en huit fileres i, després, de dos en dos en dues fileres. 

Darrere de cada cadira hi ha un nom d’un escriptor apuntat i el professor explica que el 

primer dia de classe hi havia una prova que consistia a agafar al pati un paperet que 

posava una obra i, aleshores, l’alumne s’havia de seure al lloc on estava el gomet de la 

persona que l’havia escrit. L’aula és molt espaiosa i hi ha molta llum. Hi ha un suro 

informatiu i biblioteca d’aula. L’aula disposa de tres ordinadors amb accés a Internet. 

Tots els dies el primer que fan és llegir quinze minuts del llibre de biblioteca d’aula. 

Tenen llibre de text, d’Anaya. Quan els alumnes han acabat el qüestionari, el professor 

els ha dit que agafen el llibre de la biblioteca d’aula i llisquen, una alumna no ho ha fet 

i quan li han preguntat el motiu, ha contestat que estava estudiant i memoritzant per a 

un examen i que això també era llegir. 

Segona visita 

La segona visita té lloc el 8 de novembre de 2010 a la biblioteca de Secundària i 

Batxillerat. L’observadora assisteix al curs de formació de professors sobre TIC. És la 

segona sessió. És un curs planificat en sessions, una mensual. S’estructura en tres 
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parts, la primera teoricotècnica, la segona psicopedagògica sobre la motivació i els 

beneficis i, la tercera, pràctica. L’horari és de 17.00 a 18.30. La duen a terme Evaristo i 

les dues psicòlogues del centre Mari Carmen i Mireia. Estava planificat que les sessions 

es feren a la biblioteca de la planta baixa però s’han apuntat molts professors i no hi 

caben. Hi ha café i pastes. Els recursos de què disposen són un canó, un netbook per 

professor i un USB amb la informació de la sessió per a cadascun.  

S’hi han apuntat vint-i-un professors concretament, tres d’Infantil, huit de Primària i 

deu de Secundària. No hi ha membres de l’AMPA, ni personal no docent. El fet que el 

centre siga privat fa que hi haja més assistència. No apareix al projecte curricular de 

centre ni a la programació, és una iniciativa privada. Hi ha hagut implicació de la 

comunitat educativa, a la inauguració del curs han anat els dos directors. Abans del 

curs, el professor mostra a l’observadora la biblioteca de Primària i Infantil i li explica el 

funcionament de les dues biblioteques del centre. La de Primària es troba a la planta 

baixa al corredor i la de Secundària i Batxillerat al primer pis. L’horari de la de Primària 

és dilluns de 13.30 a 14.15 i el de Secundària de dilluns a divendres de 13.30 a 14.15. 

Cap biblioteca utilitza el CDU, a Primària s’utilitzen colors i a Secundària res, els llibres 

estan desfasats i ara han posat dos ordinadors per a treballar. A Primària hi ha molts 

llibres, un àudio i auriculars, televisió i ordinador. El personal encarregat a la biblioteca 

de Primària són Evaristo Romaguera i sis persones de Secundària, dos de préstec, dos 

als racons temàtics i dos amb els recursos digitals; a la biblioteca de Secundària hi ha 

tres alumnes de Batxillerat. 

Pel que fa a les activitats planificades per al curs a Primària, sempre hi ha una de 

Nadal, una altra per al dia del llibre i dues més que varien (biblioteca de pirates, de 

llibres mòbils, de manga). La biblioteca de Secundària és més una aula de lectura i 

estudi. També fan els recitals. A Secundària n’hi ha quatre, un per nivell, recita un curs 

als altres tres i així successivament. Es planteja un tema, la setmana següent se’n farà 

un sobre Miguel Hernández i després fan un quadernet, s’anomenen Verso a verso. 

Fora de la biblioteca hi ha prestatgeries exteriors: per intercanviar llibres, se n’agafa un 

i, si es vol, se’n pot regalar un altre, i a Primària també s’utilitzen per a tornar llibres 

quan no siga dilluns. Quant a les prestatgeries interiors: a Primària n’hi ha dues 

d’extres, una amb l’autor del mes (Sierra i Fabra) i una altra amb recomanacions (Roal 

Dalh). Hi ha un Pla de Lectura i Biblioteca. La biblioteca de Primària té menys horari 

però té un millor funcionament, hi ha vida activa d’alumnat que va a llegir per plaer a 

migdia, a Secundària solen anar a fer deures.  

Les responsables de la biblioteca de Secundària tenen el menjador gratuït. Evaristo 

Romaguera explica la vida del club de lectura. Actualment hi ha set clubs de lectura, 

dos a Primària, quatre a Secundària i un a Batxillerat. La posada en marxa sempre és 

després del pont d’octubre. S’hi han apuntat noranta-dos alumnes amb ganes de llegir 
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i mantindre relacions socials. Es planifiquen activitats depenent de les lectures; es 

posen pel·lícules de l’obra, es signen llibres pels autors, es fan eixides a la fira del llibre. 

Les lectures es trien a l’estiu i, a setembre, es planifica, però depenen molt del perfil de 

l’alumnat apuntat. Els clubs de lectura apareixen i hi ha implicació de la comunitat  

educativa, l’escola compra o deixa en préstec els llibres que s’utilitzen. No es fa 

promoció per apuntar-se al club de lectura, simplement corre la veu entre els alumnes. 

Després de l’explicació de la biblioteca i del club de lectura, l’observadora entrevista 

Raquel Pérez Bosch, una alumna de Batxillerat, coordinadora d’un club de lectura i 

bibliotecària voluntària. 

Tercera visita 

La tercera visita té lloc el 17 de febrer de 2011 a la biblioteca de Secundària. 

L’observadora ha estat convidada al recital de poesia de 2n d’ESO que se celebra al 

Colegio Helios. Tots els anys, els quatre cursos d’ESO n’organitzen un. Enguany els de 

2n d’ESO l’han fet sobre les cançons de bressol. Hi han participat els dos 2n d’ESO, de 

manera voluntària i, únicament, no ho han fet tretze persones. Tots duen la samarreta 

de Verso a verso, la revista del centre que després ho publicarà. S’hi combina 

literatura, teatre, música i tecnologies. Cada alumne recita una cançó de bressol i, 

prèviament, llig un fragment que descriu aquest tipus de literatura. Mentre recita a la 

pantalla apareix informació de la cançó (títol, autor i un dibuix que havia fet el mateix 

alumne). També canta el cor del col·legi i un alumne de mare alemanya i altres 

alumnes reciten en altres idiomes en què les mares els cantaven de menuts. Al final, 

l’acomiadament consisteix en una presentació de diapositives on apareix una foto de 

quan eren menuts tots els participants de l’activitat. Està previst un relat digital del 

recital i la ressenya a Ludus.  

Després del recital, a l’aula annexa a la biblioteca, l’observadora parla amb María, 

Patricia i Jorge, els felicita per l’actuació i acorden que es revisaran la biografia i 

afegiran una foto, es posaran al dia al relat de vida i que hi ha prevista una història de 

vida el divendres 4 de març. Finalment, al despatx, Evaristo Romaguera ha lliurat a 

l’observadora un sobre amb pamflets de totes les activitats que han fet des que no hi 

anava: activitats del club de lectura, dies assenyalats i activitats a la biblioteca. 

Quarta visita 

La quarta visita té lloc el 20 d’abril de 2011 a l’aula i a la biblioteca de Primària i 

Infantil. En arribar a l’aula, hi ha un alumne recitant i un altre enregistrant-lo, darrere 

de l’alumne s’observa un gran pòster on posa Poemes d’amor. L’alumnat ha explicat 
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que participen en un bloc col·lectiu anomenat “Poesía eres tú” i el que estan fent és 

que cada alumne selecciona un poema d’amor de l’antologia de Barco de Vapor De 

todo corazón. 111 poemas de amor seleccionats per J. M. Plaza. 

El poema seleccionat se l’han de memoritzar i, després, el reciten mentre se’ls 

enregistra. Evaristo farà el muntatge dels videopoemes i els ho enviarà. A més, cada 

alumne haurà de fer una entrada al bloc del poema escollit. Posteriorment a 

l’enregistrament d’un alumne intentant recitar el poema (no el tenia encara ben 

memoritzat), s’han encés els projectors i els portàtils i alguns alumnes seleccionats han 

exposat amb l’ajuda d’una presentació de diapositives el llibre preferit. Han presentat 

el llibre amb una fitxa, han parlat de l’argument, dels personatges i han donat l’opinió 

explicant els motius de la recomanació. 

Dels llibres que disposen de versió cinematogràfica han mostrat els tràilers o la banda 

sonora i dels autors o obres que tenen fòrum, bloc o web també. Han recomanat 

Eclipse, La ciudad de las bestias d’Isabel Allende, El valle de los lobos de Laura Gallego, 

3 metros sobre el cielo de Federico Moccia i Abdel d’Enrique Páez Mañá. Malgrat la 

vergonya del moment, hi ha hagut moments molt interessants com l’inici que han fet 

els alumnes que han presentat Eclipse: “Esta novela no me dejó dormir, en dos 

semanas me la leí, toda, sus 625 páginas” o l’enregistrament que li han fet a la llibrera 

que els va vendre l’obra.  

Després de veure l’exposició de diapositives de les millors presentacions dels llibres 

preferits dels alumnes, els membres que elaboren el Wikipoetas i els alumnes que 

participen en les històries de vida han baixat a la biblioteca per explicar tots els 

projectes que estan duent a terme. Han intervingut quasi sense preguntar-los. Els 

membres que elaboren el Wikipoetas han mostrat al projector el wiki. Wikipoetas és 

exclusivament de poesia i el presentaran enguany al concurs Educared. Inclou el recital 

de poesia sobre les cançons de bressol que van fer, una secció anomenada “Callejeros 

literarios” i una altra dedicada als versos que va escriure el besavi d’una de les 

membres. Participen quatre alumnes (hui faltava un, l’únic xic) i, setmanalment al 

centre, li dediquen les quatre hores d’Evaristo de llengua, una hora d’alternativa, una 

hora d’atenció a la ciutadania i una hora d’informàtica. “Callejeros literarios” és una 

proposta que apareix citada al wiki. Els alumnes amb el Google Maps han fet un 

recorregut per la ciutat de València pels carrers que tenen noms de poetes del segle 

XX. 

Després de fer la selecció al centre, investigaren sobre cada autor. Amb Evaristo feren 

el recorregut real i van anar enregistrant, en cada carrer seleccionat, uns versos del 

poeta recitats per ells i acompanyats per una breu descripció de l’autor. Al wiki apareix 

el resultat del primer projecte. El segon projecte que duran a terme després de les 

vacances de Pasqua, consisteix a fer el recorregut d’escriptors de la literatura 
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espanyola pels carrers de l’Eliana. Els alumnes que participen en les històries de vida 

han parlat sobre el seu bloc Somos i la participació al concurs Edublogs. També han 

comentat l’elaboració dels relats digitals. Un estarà dedicat a les lectures que s’han dut 

a terme. 

8.3.4 Altres entrevistes 

Dins de la comunitat educativa dels tres centres escolars escollits, el treball de camp se 

centra en tres professors, amb tres grups on fan classe i dins de cada classe un grup 

reduït d’alumnes seleccionats. No obstant això, i malgrat la concreció de la 

investigació, s’han afegit dues visions més pel que fa a la promoció de la lectura al 

centre amb l‘ús de les tecnologies. La primera visió és la d’una alumna de dèsset anys i 

la segona, la d’una psicòloga i professora de llengua amb molts anys d’experiència. 

Totes dues visions pertanyen a membres de la comunitat educativa dels centres 

treballats.  

Aquestes dues visions, enregistrades156, completen l’anàlisi de l’observadora. Aquesta 

informació complementària s’estructura en dues parts. Una primera, més genèrica i 

objectiva, que conté en una graella les dades personals i professionals de les 

entrevistades. I una segona que, a partir d’una selecció de fragments transcrits, aporta 

en primera persona el seu testimoni relacionat amb la promoció de la lectura i les 

tecnologies. Totes dues relaten la funció que duen a terme a la biblioteca escolar del 

centre escolar on es troben, bé com a alumna, bé com a docent, i la iniciativa que han 

posat en marxa o en què col·laboren: el club de lectura o el projecte de comprensió 

lectora. 

Quadre 8.29 Informació entrevista a Raquel Pérez Bosch 

 

 Raquel Pérez Bosch 

Data de l’entrevista 8 de novembre 

En qualitat de Alumna de 2n de Batxillerat del Colegio Helios 

Càrrecs al centre  Bibliotecària voluntària i coordinadora d’un club de lectura 

del Colegio Helios 

                                                        
156

 Apèndixs 16 i 17. Enregistrament de l’entrevista a Raquel Pérez Bosch i Fina Mas Grau. 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 311 - 

 

Interessos La lectura i l’escriptura. Està enganxada a Jordi Sierra i 

Fabra 

La promoció de la lectura a 

Internet 

Els fòrums de literatura (Harry Potter, Laura Gallego, Sierra 

i Fabra) 

Les web de literatura juvenil com Tiramilla i El templo y las 

mil puertas 

El bloc Conspirador de lectores 

El club de lectura 

“Jo vaig arribar al col·legi fa dos anys (en 4t d’ESO) i ja coneixia dues o tres xiques un 

any  majors que jo pels fòrums d’Internet, concretament pel de Laura Gallego, perquè 

allí ens hem reunit molta gent i hem fet una pinya molt gran. Elles em van parlar del 

club de lectura i, de seguida, em vaig apuntar. Eixe any érem set o huit del seu curs i 

del meu sols un parell i ja vaig seguir amb ells. Vaig estar tot l’any i m’ho vaig passar 

pipa, perquè al final de cada trimestre solem fer una reunió especial i la primera 

reunió, com que havíem llegit una novel·la ambientada a Venècia, vam demanar per 

dinar pizzes i gelat. Ja l’any següent estàvem esperant a la biblioteca i jo era l’única del 

meu curs, de sobte veig tres caps que ens miraren i preguntaren: “¿Podemos entrar a 

mirar los libros?”, perquè hi havia una exposició de llibres nous. Els vaig dir que podien 

entrar a mirar i després els vam contar què fèiem i ens preguntaren com podien fer 

elles un club i, a partir d’ahí, les xiquetes van parlar amb la professora, la professora 

amb Evaristo i Evaristo amb mi i em va preguntar si volia dur el club de lectura. I així va 

començar el club de lectura, l’any passat tercer i quart i, enguany, quart i cinqué. L’any 

passat en tenia nou, set xiquetes i dos xiquets, i este any en tinc díhuit, quinze xiquetes 

i tres xiquets. Cada dia quan entre el primer que dic és: “Heu de portar-vos bé que sou 

molts!”, però es porten molt bé. Pel que fa a la planificació, jo aquest estiu m’he estat 

mirant els llibres, el primer ha estat Cuentos para jugar de G. Rodary, que és el ens 

estem llegint ara, ens queden dues setmanes. Després ens llegirem Matilda de Roal 

Dalh i, després, no ho sé. L’horari és dimarts d’una i mitja a dos i quart i es fa a la 

biblioteca. És impossible a les dues i quart tirar-los. Cada setmana els pose quatre 

contes i quan arribem els comentem, opinen i mostre opinions de l’autor. Després, 

parlem dels llibres que cadascú s’està llegint. Hi ha coordinació amb els altres clubs de 

lectura, enguany a Halloween vam fer una reunió conjunta, vam comprar llepolies, 

vam fer jocs, vam contar històries de Halloween per a xiquets però no feien por. Les 

activitats les planifique abans, per exemple de Matilda quan l’acabem, vore’m la 

pel·lícula. El col·legi va pagar l’excursió especial (a l’Oceanogràfic) com a premi als 
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alumnes del club de lectura i els llibres. Enguany els llibres o bé els prestem per tornar-

los o ens els poden comprar, perquè ha augmentat el nombre d’alumnes participants 

(més de 80 alumnes). El col·legi compra els exemplars de la gent que participa, tots, 

però no els regala”. 

La bibliotecària voluntària 

“És el primer any, a setembre ja quan encara no havia començat el curs, jo vaig vindre 

un parell de dies per a parlar amb Evaristo del club de lectura que havíem d’organitzar, 

perquè jo enguany tinc selectivitat i hem començat abans, perquè acabaré abans. El 

primer dia em va dir: “Tengo que contarte una cosa. Tengo que proponerte una cosa 

pero te lo diré otro día cuando esté más trabajado”. Als dos dies em va dir que si volia 

fer de bibliotecària d’una i mitja a dues i quart i jo vaig dir que sí, que no m’importava. 

En començar va ser un dia i ara estic tres dies a la setmana, dijous no puc, perquè tinc 

classe i dimarts no puc, perquè tinc club. Aleshores dine ací amb Marina, una amiga 

meua que duu el club de lectura de tercer i també és bibliotecària voluntària. Hi ha 

dies millors i dies pitjors, es porten bastant bé en general. Bàsicament controlem que 

estiguen en silenci i els ajudem a buscar diccionaris, per exemple. A la biblioteca de 

dalt no se solen agafar llibres, perquè estan desactualitzats, utilitzen els dos ordinadors 

per buscar informació. És més aviat una sala d’estudi. Jo també hi estudie. A la 

biblioteca no planifiquem activitats, almenys encara no. Salvador, el director, em va dir 

que en un futur s’organitzarien activitats. A banda no fem la funció de biblioteca, 

biblioteca, és més aviat una sala d’estudi. A la biblioteca de baix sí que es fan coses”.  

 

Quadre 8.30 Informació entrevista a Fina Mas Grau  

 

 Fina Mas Grau 

Data de l’entrevista 12 de novembre 

En qualitat de Professora de llengua i psicòloga de l’Escola Gavina 

Càrrecs al centre  Forma part de l’àmbit de la biblioteca i és la creadora del 

projecte de comprensió lectora del gabinet psicopedagògic 

Interessos La lectura, l’animació lectora i la poesia. Ha treballat les 

tècniques de Gianni Rodari 

La promoció de la lectura a Informatització de la biblioteca 
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l’escola i l’ús de les 

tecnologies 

El conte lingüístic 

Tallers de pares a fills 

Projecte de comprensió lectora 

“Des de sempre tot el que ha tingut relació amb el procés d’aprenentatge de lectura i 

escriptura m’ha interessat moltíssim. (...) I em va arribar a les mans un material. Jo 

tenia material de la prova de llegir i d’escriure de Galí, però això ja és molt antic i vaig 

descobrir l’Avaluació de la comprensió lectora157, unes proves que han elaborat un 

grup de gent i les ha editat Graó, és una cosa fàcil d’adquirir. És un treball que jo vaig 

trobar molt interessant i pensava que ens podia enriquir a nosaltres, els mestres, i 

ajudar que les criatures que tinguen dificultats en comprensió lectora, saber millor on 

està la dificultat i poder fer un tipus d’activitats que vagen més encaminades a la 

dificultat. Aquesta gent diu que hi ha diferents tipus de comprensió lectora, una és la 

literal, una altra la inferencial, una altra de reorganitzar i, després, una comprensió 

crítica. Llavors explica els quatre tipus de comprensió i munten unes proves. Les 

lectures són curtetes, variades, que és una cosa que havíem aprés amb la reforma, 

llegir no és nomes llegir literatura, que jo crec que és una aportació important en 

aquest sentit, que la comprensió no és una qüestió dels mestres de llengua sinó que és 

de tots i que estem aprenent a llegir tota la vida no sols al cicle inicial, perquè ens 

podem enfrontar amb textos diversos. Tota aquesta filosofia del que representa la 

comprensió apareix. Per tant, hi ha textos com un problema, al costat d’un fragment 

de text narratiu, d’un text instructiu, d’un plànol amb dades... Des de menudets hi ha 

aquesta diversitat de textos. Llavors les criatures han de llegir i després tenen unes 

preguntes on hi ha les respostes ja, no han d’escriure, no han d’elaborar ells. Ells han 

de triar una resposta, comprensió lectora únicament, però no és memòria, que potser 

molt sovint es fan proves així, no cal recordar res, els alumnes tenen el text davant, cal 

interpretar allò, cal comprendre que passa. Després, les respostes les tenen 

classificades en literal, inferencials, reorganitzatives o crítiques. Així tu pots veure si les 

errades són més d’organització, inferència... Per tant, pots dirigir més el treball. 

Després, de casualitat, me’n vaig anar de viatge a l’Amèrica Llatina i vaig trobar un 

llibre que es diu Psicología de la lectura que vaig trobar molt interessant, t’explica tot 

els mecanismes. Ha sigut una bola. Jo el que he intentat és això, anar passant-ho a les 

aules i als mestres de manera que jo passe les proves però després ens reunim, mirem 

els resultats, amb la persona que fa suport ens posem d’acord i ens repartim les 

                                                        
157 “Avaluació de la comprensió lectora”, Graó núm. 104 i “Avaluació de la comprensió lectora. Proves 

ACL Cicle Inicial Primària”, Graó núm. 125 
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criatures. D’ahí han eixit grupets d’alumnes en què es treballa específicament la 

comprensió lectora i vas elaborant i buscant material. Per tant, no té relació amb 

l’animació lectora, però jo pense que si podem ajudar a que les criatures entenguem 

millor, podran gaudir molt millor de la literatura i de tot allò que lligen, per tant els 

estem donant un instrument per a facilitar el goig de llegir, des d’un vessant més 

didàctic i més psicològic”.  

La biblioteca escolar 

 “L’ideal seria que hi haguera algú que realment tinguera un horari de bibliotecari, que 

poguera estar ací i donar servei a les criatures, però no és així. Ho tenim muntat de 

forma que els mestres baixen amb l’alumnat a partir de 3r i 4t. Vénen a la biblioteca a 

llegir literatura una hora a la setmana i tenen servei de préstec, se l’emporten a casa, 

lligen i alguns d’ells fan recomanacions de llibres. Infantil i primer cicle de Primària 

tenen biblioteca d’aula, fins a 3r, 5é i 6é no tenen biblioteca d’aula, baixen ací. També 

baixen a fer consultes d’un tema concret, baixen amb el mestre a buscar informació, 

eixe vessant consultiu continua funcionant però amb Internet, estes consulten van en 

disminució. Les enciclopèdies es consulten molt menys, abans eren imprescindibles. 

Estan classificats seguint la CDU, si mires el número i el coloret. Hi ha una gràfica on 

són els llibres. Hi ha encarregats de biblioteca (una parella de cada classe) per tornar 

els llibres i fer el servei de préstec. De vegades els mestres agafem llibres de la 

biblioteca i els posem en una prestatge blanc que tenim a la sala de mestres, podem 

posar llibres sobre una temàtica concreta, que ens interessa. Som un grup de tres 

persones que estem en l’àmbit de biblioteca i el que fem és dedicar un temps a fitxar, 

ordenar, organitzar i el manteniment de la biblioteca. Este grup d’àmbit de biblioteca 

hem tingut molt d’embolic en el que és la informatització. Un mestre de l’escola que té 

molta traça ha fet un programa per a fitxar. No tenim encara la biblioteca 

informatitzada totalment i continuem amb una biblioteca quasi medieval, amb el 

teixell. Açò és una cosa que hem de resoldre. L’any passat ho vam començar i, 

enguany, també hem anat a visitar alguna biblioteca escolar i volem posar en marxa 

alguna coseta. Per exemple, hem posat un moble amb la idea de posar llibres 

d’educació dedicats a les famílies i volem veure si, a partir de les cinc, algun pare o 

alguna mare pot vindre i obrir un poquet més les portes de la biblioteca, de cara als 

pares. A més hi ha un treball d’animació lectora amb Empar i Àfrica, hi ha una persona 

que prepara sessions d’animació lectora des dels menudets fins als majors, els xiquets 

vénen a la biblioteca i es conten contes, es fan dramatitzacions... A banda es fa una 

cosa molt bonica d’estar en contacte amb la literatura, els contes lingüístics. Això es fa 

amb la col·laboració dels pares. Per ara hem tingut contes en àrab, en francés, en 

alemany. Es fa ahí davall de la carrasca a partir de les cinc i es poden quedar els pares 
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amb les criatures. A més, fem el taller de llegir amb els pares, una altra iniciativa que 

vam començar l’any passat amb la mestra de 2n davant de les dificultats sobretot de la 

mecànica i la consciència fonològica, pensaren compartir-ho amb les famílies sobretot 

dels que tenen més dificultats. Va ser molt bonic. Van vindre els pares, les mares, les 

criatures i les mestres i van fer jocs i activitats junts i, d’aquesta manera, s’ensenya de 

quina manera es pot llegir a casa, quines activitats es poden fer, sobretot, més 

lúdiques”.  

8.3.5 Anàlisi del discurs. Textos generats durant la investigació 

L’anàlisi del discurs pertany a la metodologia de recollida de dades i forma part també 

de la perspectiva de l’observadora dins de la triangulació. Blaxter, Hughes i Tight 

(2008) indiquen que com a investigador, qualsevol cosa que es faça amb les dades 

durant l’anàlisi refinarà i seleccionarà més encara les paraules donades. Així s’han de 

triar cites o frases concretes per ser importants o il·lustratives del gran volum 

disponible de textos escrits. La investigadora-observadora ha de ser competent i 

mostrar-se capaç de seleccionar i interpretar els discursos. En aquest estudi s’analitza 

el discurs dels textos generats durant la investigació. Els textos seleccionats es 

classifiquen en quatre subapartats: els textos que han creat els alumnes a l’aula; els 

textos que han generat els alumnes per a la investigació; els textos que han generat els 

professors sobre la creació dels alumnes a l’aula; i, finalment, els textos que els 

professors han generat per a la investigació.  

La selecció dels discursos analitzats s’ha basat en l’elecció de quinze textos il·lustratius. 

En aquest apartat adaptem la posició de Pujadas (1992: 47-48) a tot tipus de textos, i 

aquest és el motiu perquè s’haja escollit una única mostra representativa de cadascun 

dels tres centres amb què s’ha treballat per a cadascun dels quatre subapartats 

esmentats. Així mateix, el tercer subapartat aporta dos textos per cada centre, ja que 

diferencia les dues plataformes (Messenger i Google Documents) que van utilitzar els 

alumnes per a parlar de la investigació. De cada exemple triat, s’ha capturat una 

imatge real que el representa i, en els casos que estiguen penjats a la plataforma, un 

enllaç que trasllada al context on es troba. Davall, i mitjançant una graella, es duu a 

terme una anàlisi. Aquesta es basa en el tipus de text, la contextualització, el 

contingut, l’estil i el grau de satisfacció que s’hi arriba a observar a partir dels textos. 

Textos creats pels alumnes a l’aula 

Els textos de creació personal dels alumnes suposen la part més nombrosa de la 

investigació, ja que inclouen totes les activitats de promoció de la lectura realitzades 
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durant el curs escolar 2010-2011 a les plataformes treballades. En aquest primer 

subapartat, incloem una única mostra significativa de cada centre que exemplifica la 

feina duta a terme al llarg de l’any. 

 

Quadre 8.31 Text creat a l’aula per l’alumne a l’IES Joanot Martorell 

 

 

 

Quadre 8.32 Anàlisi text creat a l’aula per l’alumne a l’IES Joanot Martorell  

 

Tipus de text Pòster digital realitzat per l’alumne Álex Ibáñez Hergueta de 4t 

d’ESO E. És un pòster multimèdia que va realitzar en el compte 

col·lectiu obert pel professor a Edu.Glogster. Es va penjar a la 

plataforma Portfoli 4. Es troba a: 

http://wikialejandro4e.wikispaces.com/Glog+dedicat+a+La+Mosca+

de+Gemma+Pasqual.  

Contextualització És el primer pòster digital que van fer els alumnes al llarg de la segona 

avaluació. S’havia de lliurar abans de l’1 de febrer de 2011. El pòster 

havia d’incloure el títol del tema i tres o quatre textos molt breus, un 

àudio amb la veu de l’autora, un vídeo, tres o quatre fotos, un o més 

elements gràfics decoratius i el nom de l’autor del pòster. 
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Estil del discurs El pòster inclou diversos llenguatges i diversos formats: lletra 

impresa, imatge i vídeo. La lletra impresa apareix amb diferents 

tipografies, estils i grandàries, depenent de la importància i funció: hi 

ha títol, encapçalaments i descripcions. Destaquen el format i els 

colors utilitzats per a l’encapçalament del nom de la l’autora 

estudiada en forma de núvol groc i el títol de l’obra que apareix 

emmarcat en blau. Les imatges que apareixen al pòster són 

fonamentalment fotografies: de la portada de la novel·la i de l’autora. 

Però, a més, també s’inclouen il·lustracions, que ressalten i 

diverteixen visualment. Hi ha dos llapis, elements gràfics decoratius, 

que indiquen que davall hi ha una descripció i una mà alçant dos dits 

(fent la v de victòria) que representa l’acceptació positiva de la 

lectura. A més hi ha un vídeo de Youtbe incrustat, ja que aquesta 

eina té la possibilitat d’incrustar gadgets multimèdia. És una 

entrevista amb l’autora de l’obra literària, que converteix el pòster en 

un document audiovisual que li dóna veu. L’alumne ha utilitzat el 

català amb un registre formal i un estil clar, directe i senzill que 

transmet allò que ha decidit exposar. Ho fa amb la tercera persona del 

singular i una única vegada amb la primera persona del plural. Hi ha 

algunes faltes de normativa com ara l’ús de l’article neutre lo i de 

vocabulari com el barbarisme maltracte.  

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

El pòster se centra en la novel·la treballada a classe La mosca de 

Gemma Pasqual. L’autora va participar en una tertúlia literària al 

centre amb els alumnes. Els tres textos que inclou el pòster se centren 

en diversos aspectes de la novel·la. El primer tracta l’espai real de 

l’obra. L’obra no concreta el lloc i l’alumne argumenta a través 

d’exemples la interpretació que ell en fa. El segon text explica la 

importància de l’espai oníric i també ho justifica amb episodis de la 

novel·la. L’últim text indica la tipologia predominant de la novel·la. 

D’altra banda, el vídeo mostra l’entrevista que la Universitat 

Politècnica de València TV fa a l’autora sobre la temàtica de la 

novel·la, l’assetjament escolar, i sobre la relació de l’obra amb El 

senyor de les mosques de William Golding. 

Grau de satisfacció 

del participant 

La possibilitat de combinar el treball de la lectura i les tecnologies 

motiva l’alumnat. Hi ha un temps de dedicació, a més d’una intenció. 

L’alumne vol que el treball que compartirà amb la resta del món 

estiga ben fet, siga adequat i, fins i tot, agrade, Al portfoli que cada 

alumne havia de realitzar per a la tercera avaluació, aquest alumne 

escrivia: “He triat aquesta activitat perquè em va quedar molt bé. 

L'objectiu del professor era fer el treball del llibre mitjançant 

Glogster. Consistia a exposar el nostre treball escrit en un Glogster. 
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L’aplicació és molt senzilla i el treball em va eixir com esperava”. 

 

Quadre 8.33 Text creat a l’aula per l’alumne a l’Escola Gavina 

 

 

 

Quadre 8.34 Anàlisi text creat a l’aula per l’alumne a l’Escola Gavina  

 

Tipus de text Entrada realitzada per l’alumna Irene de 6é de Primària al llarg del curs 

escolar 2010-2011. Va ser penjada pels mestres encarregats a la pàgina 

web d’Escola Gavina. Es troba a http://www.escolagavina.cat. 

Contextualització És una entrada feta per aquesta alumna de sisé de Primària durant la 

tercera avaluació. És una entrada voluntària informativa. Està situada 

en l’apartat d’Educació Primària a la secció Escoles en Xarxa. Aquest és 

un projecte de periodisme digital que connecta, mitjançant un sistema 

de blocs en línia, diversos centres d’Educació Primària i Secundària 

(públics, concertats i privats) dels territoris de parla catalana que volen 

fomentar l’ús de les TIC en l’àmbit educatiu i que, en conseqüència, 

miren de crear una xarxa de comunicació virtual. 

Estil del discurs L’entrada inclou dos tipus de llenguatges en dos formats diferents: la 

lletra impresa i la imatge. La imatge que encapçala el text escrit és una 

fotografia de l’autora de l’entrada. Al text escrit, l’alumna ha utilitzat el 

català amb un registre formal i un estil clar, directe i senzill que 

transmet allò que ha decidit exposar. Ho fa utilitzant predominantment 

la primera persona tant plural com singular, ja que la seua intenció és 

transmetre a la comunitat educativa l’última tasca realitzada a la classe 

de llengua. No hi ha faltes de normativa. Abans de penjar el text a la 

pàgina, el professor revisa i corregeix l’entrada. 

Contingut del L’entrada a la pàgina web de l’escola enllaçada a la pàgina d’Escoles en 
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discurs 

(lectoescriptura) 

 

Xarxa se centra en el nou projecte de sisé de Primària: la creació d’un 

bloc col·lectiu d’aula. Aquest bloc s’anomena El meu carrer, com bé 

indica el títol. El text es concentra en un paràgraf que inclou sis 

oracions. La primera oració presenta el tema, de la mateixa manera que 

ho fa el títol però amb un verb conjugat. La segona explica el projecte, 

les investigacions que han de fer i els instruments que han d’utilitzar. A 

la tercera oració, l’autora opina sobre aquest projecte de forma positiva i 

explica els motius. A la quarta i cinquena, anima directament a la 

participació i a la creació i, a l’última, presenta i enllaça el seu bloc 

personal. 

Grau de 

satisfacció del 

participant 

La possibilitat de combinar el treball de classe i les tecnologies motiva 

l’alumnat, com demostra l’autora d’aquesta entrada, participant d’un 

bloc d’aula col·lectiu digital i creadora d’un bloc personal. Hi ha un 

temps de dedicació, a més d’una intenció. El fet que anime la comunitat 

educativa, utilitzant el signe d’exclamació, és una mostra del grau de 

satisfacció per la participació en aquests tipus de projectes. 

 

Quadre 8.35 Text creat a l’aula per l’alumne a Colegio Helios  
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Quadre 8.36 Anàlisi text creat a l’aula per l’alumne a Colegio Helios 

 

Tipus de text Entrada realitzada per l’alumna Patricia Viñals de 2n d’ESO A. És una 

entrada al bloc col·lectiu d’aula que va realitzar amb el compte personal 

dins de “Somos autores”. Es va penjar a la plataforma Somos el 28 de 

maig de 2011. Es troba a: http://eso2a.Wordpress.com/. 

Contextualització És l’última entrada que ha fet l’alumna al llarg del curs escolar 2010-

2011. És una entrada voluntària i informativa. Les altres nou entrades 

que ha realitzat han tractat sobre recomanacions de llibres a la secció 

“Qué hay para leer”, excursions, vacances i projecte Comenius a 

“Nosotros”, opinions personals a “Somos autores” i una entrada sobre 

l’aportació al projecte col·lectiu “Poesía eres tú”.  

Estil del discurs L’entrada inclou dos tipus de llenguatges en dos formats diferents: la 

lletra impresa i la imatge. La imatge que encapçala el text escrit és un 

núvol d’etiquetes sobre el relat digital. Al text escrit l’alumna ha 

utilitzat el castellà amb un registre formal i un estil clar, directe i senzill 

que transmet allò que ha decidit exposar. Ho fa utilitzant, 

predominantment, la primera persona del plural, ja que la intenció és 

transmetre a la comunitat educativa la tasca realitzada per dos 

companys i ella. Hi ha una falta de normativa, la manca d’accent en el 

mot video i una errata, relacioando. El text que apareix al núvol 

d’etiquetes es caracteritza per la seua diversitat en colors, formats 

tipogràfics i perquè l’anglés és la llengua emprada per a explicar la feina 

amb els relats digitals. Es pot dir que estem davant d’un text bilingüe.  

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

L’entrada al bloc se centra al relat digital que un grup d’alumnes (entre 

els quals es troba l’autora de l’entrada) ha de realitzar de totes les 

activitats que s’han fet sobre la lectura al llarg del curs escolar. És una 

activitat de recopilació i tancament. El títol de l’entrada és “Un nuevo 

relato”, la qual cosa indica que no és el primer relat digital que fan. El 

núvol d’etiquetes aporta pinzellades sobre la visió de l’alumne en aquest 

tipus d’activitats amb mots com ara relat digital, lectura, tecnologia, 

classe, estudiants, món o aprendre. La part escrita, de manera ordinària, 

consta de tres paràgrafs breus. El primer paràgraf és una única línia i 

explica que tres alumnes estan editant el relat digital sobre les lectures. 

El fet que l’alumna utilitze l’article determinat quan parla del relat 

digital mostra, juntament amb el títol, que l’activitat de creació de 

relats digitals és una tasca habitual inclosa en les pràctiques d’aula. El 

segon paràgraf descriu el treball que duen a terme i les pautes que els fa 

seguir el professor: un guió a partir del qual enregistraran vídeos, fotos, 

textos i àudios. A l’últim paràgraf, l’autora opina i prediu la realització 
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d’un bon treball malgrat la dificultat que comporta. 

Grau de 

satisfacció del 

participant 

La possibilitat de combinar el treball de la lectura i les tecnologies 

motiva l’alumnat, com demostra l’autora d’aquesta entrada i 

participant d’un nou relat digital. Hi ha un temps de dedicació a més 

d’una intenció. Fins i tot, el fet que informe de manera voluntària la 

comunitat educativa del seu pròxim treball indica les ganes de compartir 

amb la resta del món la tasca realitzada.  

  

Textos generats pels alumnes per a la investigació 

Els textos que han generat els alumnes a partir de la implicació amb la investigació 

s’estructuren en dos grups diferenciats, depenent de la plataforma que s’ha utilitzat en 

l’execució. D’una banda, estan els textos que s’han generat a partir de l’ús del xat del 

Messenger per a dur a terme les històries de vida individuals i col·lectives al llarg de tot 

el curs escolar. D’altra, els textos que l’alumnat ha penjat setmanalment al Google 

Documents durant les dues últimes avaluacions, és a dir, a partir del 21 de gener 

(prèviament, durant el mes de desembre, s’havia deixat alguna entrada a mena de 

provatura). En aquest punt és important assenyalar com és d’avantatjós l’ús 

d’aquestes eines en una investigació. No obstant això, també cal subratllar els 

problemes tècnics que van suposar l’ús de les tecnologies. Hi hagué dificultats en la 

connexió, en el tipus de Messenger que cadascú tenia descarregat o a l’hora d’escriure 

l’entrada setmanal al Google Documents depenent del navegador amb què es 

treballava. 

 

Quadre 8.37 Textos generats per l’alumne a la investigació a l’IES Joanot Martorell 

 

 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 322 - 

 

 

 

Quadre 8.38 Anàlisi textos generats per l’alumne a la investigació a l’IES Joanot Martorell 

 

Tipus de text És l’entrada setmanal del 16 al 22 de maig al Google Documents de 

l’alumne Xavi de la Torre de l’IES Joanot Martorell pel que fa al relat 

de vida de l’alumne.  

Contextualització Aquesta és la penúltima entrada que fa aquest alumne de les vint 

setmanes que va durar la participació dels alumnes seleccionats al 

Google Documents. 

Estil del discurs És una entrada individual. La llengua utilitzada al Google Documents és 

el català. La intenció és aportar informació a la investigadora però, 

també, compartir-la amb la resta dels alumnes seleccionats. L’alumne 

utilitza un registre escrit estàndard clar, directe i senzill. Ho fa amb la 

primera persona del singular quan parla del treball i del plural quan 

parla de la classe en general. No hi ha faltes de normativa perquè la 

investigadora i l’alumnat arribaren a un acord sobre la correcció 

simultània dels escrits, és a dir, quan els alumnes penjaven l’entrada, la 
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professora els donava el vistiplau tant de contingut com de normativa 

subratllant l’entrada de color verd.  

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

L’entrada de Xavi de la Torre se centra en la creació dels relats digitals. 

El text s’estructura en quatre oracions. La primera oració presenta el 

tema. La segona explica com el professor els ha posat exemples de relats 

digitals i com ell ha creat el seu (fins i tot deixa l’enllaç on es troba el 

relat digital). A la tercera oració, l’autor opina sobre la utilitat d’aquesta 

tècnica. A l’última, anima directament a l’ús de les noves tecnologies. 

Grau de 

satisfacció del 

participant 

És interessant l’ús del signe d’exclamació en aquesta entrada per 

explicar el grau de satisfacció del participant. Les dues vegades que 

l’utilitza demostra, d’una banda, la complaença personal pel que fa a la 

creació del primer relat digital i, d’altra, l’interés per fer-ho públic en 

aquesta plataforma.  

 

Tipus de text És un fragment d’una conversa col·lectiva feta des del xat del Messenger 

entre la investigadora i els sis alumnes participants de l’IES Joanot 

Martorell realitzada el 29 de març de 2011 a les deu de la nit.  

Contextualització Aquesta conversa col·lectiva és la tercera conversa mantinguda pel que 

fa a les històries de vida. La primera va ser individual, únicament la 

investigadora i l’alumne participant per presentar-se i conéixer-se. La 

segona, tercera i quarta, col·lectives. Es va mantindre una conversa en 

cadascuna de les avaluacions del curs escolar 2010-2011 per descriure i 

opinar sobre les activitats que han dut a terme. Totes les converses es 

van fer des de casa, majoritàriament de nit. La impossibilitat d’horaris 

no va permetre realitzar les converses al centre escolar. 

Estil del discurs És una conversa entre sis persones. La investigadora, per saber més 

fàcilment qui contesta cada vegada, opta perquè cada alumne utilitze un 

color diferent en la resposta i ella manté el negre. És una manera de 

comunicar-se, perquè tots visualitzen millor les preguntes i les 

contestacions. La llengua utilitzada al xat del Messenger és el català. 

Aquest català s’acosta més al registre oral que a l’escrit. La intenció és 

aportar informació i no hi ha cap finalitat acadèmica ni, molt menys, 

estètica. En la majoria de casos no s’utilitzen signes ortogràfics ni de 

puntuació: ni majúscula, punt final, accents... La importància radica en 

la comprensió de la pregunta i la resposta sense fer cas de la construcció 

sintàctica ni morfològica.  

Contingut del 

discurs 

El discurs se centra en dues qüestions plantejades per la investigadora. 

La primera vol saber quines eines digitals han aprés i quines podran 
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(lectoescriptura) 

 

utilitzar en el dia a dia. La segona pregunta se centra en els usos 

voluntaris d’aquests recursos. Les respostes són breus, concises i clares. 

En algun cas l’alumne utilitza l’exemplificació com a aclariment 

(“perquè per exemple”) i en un altre l’alumne utilitza un adjectiu per 

opinar (“pot ser molt útil”).  

Grau de 

satisfacció del 

participant 

L’alumnat es troba familiaritzat amb el xat del Messenger. Diàriament 

en fa un ús social. Aquesta és la primera vegada que l’utilitzen per 

parlar de temes acadèmics. No obstant això, es van sentir còmodes, la 

qual cosa es nota en l’elevat grau de participació i també en la relaxació 

a l’hora d’escriure. El sentit de l’humor va ser un factor present al llarg 

de totes les converses. 

 

Quadre 8.39 Textos generats per l’alumne a la investigació a l’Escola Gavina 
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Quadre 8.40 Anàlisi text generat per l’alumne a la investigació a l’Escola Gavina 

 

Tipus de text És un fragment d’una conversa col·lectiva feta des del xat del Messenger 

entre la investigadora i els dos alumnes participants de l’Escola Gavina 

realitzada el 5 de maig 2011 a les dues del migdia.  

Contextualització Aquesta conversa col·lectiva és la quarta conversa mantinguda. La 

primera va ser individual, únicament la investigadora i l’alumne 

participant per presentar-se i conéixer-se. La segona, tercera i quarta, 

col·lectives. Es va mantindre una conversa en cadascuna de les 

avaluacions del curs escolar 2010-2011 per descriure i opinar sobre les 

activitats que han dut a terme. Gràcies a les possibilitats del centre, la 

implicació del professor responsable i els horaris dels alumnes, les 

converses col·lectives es van poder realitzar al centre escolar, en horari 

lectiu i extraescolar.  

Estil del discurs És una conversa entre tres persones. Hi ha problemes tècnics i no poden 

utilitzar dos ordinadors, sols un. S’opta perquè un alumne utilitze la 

minúscula i l’altre la majúscula, així la investigadora sap quin alumne 

contesta cada vegada. És una manera de comunicar-se, perquè tots 

visualitzen millor les preguntes i les contestacions. La llengua utilitzada 

al xat del Messenger és el català. Aquest català s’acosta més al registre 

oral que a l’escrit. La intenció és aportar informació i no hi ha cap 

finalitat acadèmica ni, molt menys, estètica. Així i tot en la majoria de 

casos no s’utilitzen signes ortogràfics ni de puntuació: ni majúscula, 

punt final, accents.... La importància radica en la comprensió de la 

pregunta i la resposta sense fer cas de la construcció sintàctica ni 

morfològica.   

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

El discurs se centra en una única qüestió plantejada per la 

investigadora: el bloc d’aula col·lectiu. Els participants contesten en un 

primer moment de manera general. La investigadora en dues ocasions 

els demanarà més detalls. Els alumnes expliquen que cada setmana 

hauran d’escriure una crònica sobre una part del carrer on viuen i 

podran incloure fotos i vídeos. També indiquen que el treball s’exposarà, 

voluntàriament, a la resta de la classe però també es penjarà al bloc 

d’aula col·lectiu. A més a més, s’observa un grau elevat d’implicació i 

participació al projecte, ja que una de les respostes dels participants és 

que l’ha llegit a classe i que es pot avançar a casa.  

Grau de 

satisfacció del 

participant 

L’alumnat es troba familiaritzat amb el xat del Messenger. Diàriament 

en fa un ús social. Aquesta és la primera vegada que l’utilitzaven per 

parlar de temes acadèmics. No obstant això, es van sentir còmodes, la 
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qual cosa es nota en l’elevat grau de participació i també en la relaxació 

a l’hora d’escriure. El sentit de l’humor va ser un factor present al llarg 

de totes les converses. Apareixen rialles (ha! ha! ha!) i emoticones ().  

 

Tipus de text És l’entrada setmanal del 21 al 27 de febrer al Google Documents de 

l’alumna Roser Verdevio de l’Escola Gavina pel que fa al relat de vida 

de l’alumne.  

Contextualització Aquesta és la setena entrada que fa aquesta alumna de les vint setmanes 

que va durar la participació dels alumnes seleccionats al Google 

Documents. 

Estil del discurs És una entrada individual. La llengua utilitzada al Google Documents és 

el català. La intenció és aportar informació a la investigadora però 

també compartir-la amb la resta dels alumnes escollits. L’alumna 

utilitza un registre escrit estàndard clar, directe i senzill. Ho fa amb la 

primera persona del plural quan parla del projecte de la classe i la 

primera persona del singular quan destaca les preferències literàries. No 

hi ha faltes de normativa, perquè la investigadora i l’alumnat arribaren 

a un acord sobre la correcció simultània dels escrits, és a dir, quan els 

alumnes penjaven l’entrada, la professora els donava el vist-i-plau tant 

de contingut com de normativa subratllant l’entrada de color verd.  

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

L’entrada de Roser Verdevio tracta dos temes diferenciats. Les primeres 

dues oracions expliquen un dels projectes de la classe: el bloc d’aula 

col·lectiu El meu carrer. La resta se centra en l’última novel·la que ha 

llegit. Descriu l’argument, esmenta l’autora i argumenta com és 

d’entretingut el llibre i com enganxa. 

Grau de 

satisfacció del 

participant 

El fet d’explicar allò que duen a terme a classe els agrada i encara els 

satisfà més poder compartir el que fan ells a títol personal. Roser es 

complau de comentar públicament l’última lectura i, fins i tot, la 

recomana.  

 

 

 

 

 

 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 327 - 

 

Quadre 8.41 Textos generats per l’alumne a la investigació 

 

 

 

 

Quadre 8.42 Anàlisi text generat per l’alumne a la investigació a Colegio Helios 

 

Tipus de text 

 

És un fragment d’una conversa col·lectiva feta des del Messenger entre 

la investigadora i els tres alumnes participants del Colegio Helios 

realitzada el nou de desembre de 2011 a les nou del matí.  

Contextualització Aquesta conversa col·lectiva és la segona conversa mantinguda. La 

primera va ser individual únicament la investigadora i l’alumne 

participant per presentar-se i conéixer-se. La segona, tercera i quarta, 

col·lectives. Es va mantindre una conversa en cadascuna de les 

avaluacions del curs escolar 2010-2011 per descriure i opinar sobre les 

activitats que han dut a terme. Gràcies a les possibilitats del centre, la 

implicació del professor responsable i els horaris dels alumnes, les 
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converses col·lectives es van poder realitzar al centre escolar, en horari 

lectiu.  

Estil del discurs És una conversa entre quatre persones. La investigadora, per saber més 

fàcilment qui contesta cada vegada, opta perquè cada alumne utilitze un 

color diferent en la resposta i ella manté el negre. És una manera de 

comunicar-se, perquè tots visualitzen millor les preguntes i les 

contestacions. La llengua utilitzada al xat del Messenger és, 

predominantment, el català, encara que una de les alumnes utilitza el 

castellà sistemàticament. Aquest català s’acosta més al registre oral que 

a l’escrit. La intenció és aportar informació i no hi ha cap finalitat 

acadèmica ni, molt menys, estètica. En la majoria de casos no s’utilitzen 

signes ortogràfics ni de puntuació: ni majúscula, punt final, accents... 

No obstant això, un alumne corregeix l’errata d’un altre alumne (“les 

dues” per “les deues”). La importància radica en la comprensió de la 

pregunta i la resposta sense fer cas de la construcció sintàctica ni 

morfològica.   

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

El discurs se centra en una única qüestió plantejada per la 

investigadora: els deures de Nadal. Els participants contesten en un 

primer moment de manera general. La investigadora en dues ocasions 

els demanarà més detalls. Els alumnes expliquen que han de recomanar 

una lectura a través de les tecnologies com ara la presentació de 

diapositives o el mòbil. Indiquen que el seu treball s’exposarà a la resta 

de la classe i es penjarà al bloc d’aula. A més a més, s’observa un grau 

elevat d’implicació i participació al projecte, ja que una de les respostes 

dels participants és que la investigadora també formarà part del públic 

al qual s’exposa el treball. Així va ser a la propera visita al centre. 

Grau de 

satisfacció del 

participant 

L’alumnat es troba familiaritzat amb el xat del Messenger. Diàriament 

en fa un ús social. Aquesta és la primera vegada que l’utilitzaven per 

parlar de temes acadèmics. No obstant això, es van sentir còmodes, la 

qual cosa es nota en l’elevat grau de participació i també en la relaxació 

a l’hora d’escriure. El sentit de l’humor va ser un factor present al llarg 

de totes les converses. Apareixen rialles (ha! ha! ha!) i emoticones ().  

Tipus de text És l’entrada setmanal del 4 al 10 d’abril al Google Documents de 

l’alumna María Moreno del Colegio Helios pel que fa al relat de vida de 

l’alumne.  

Contextualització Aquesta és la dotzena entrada que fa aquesta alumna de les vint 

setmanes que va durar la participació dels alumnes seleccionats al 

Google Documents. 
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Estil del discurs És una entrada individual. La llengua utilitzada al Google Documents és 

el català. La intenció és aportar informació a la investigadora però 

també compartir-la amb la resta dels alumnes escollits. L’alumna 

utilitza un registre escrit estàndard clar, directe i senzill. Ho fa amb la 

primera persona del plural perquè parla d’un projecte de la classe i d’un 

projecte del centre en general. Pel que fa a la normativa, la 

investigadora i l’alumnat arribaren a un acord sobre la correcció 

simultània dels escrits, és a dir, quan els alumnes penjaven l’entrada, la 

professora els donava el vist-i-plau tant de contingut com de normativa 

subratllant l’entrada de color verd. No obstant això s’observen punts 

suspensius formats per quatre punts i un plural que apareix sense s 

(“cada alumne duu a classe llibres que ja no llig”) 

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

L’entrada de María Moreno tracta dos temes diferenciats. Les primeres 

dues oracions expliquen un dels projectes dels alumnes creadors del wiki: 

l’itinerari literari. Les altres dues se centren en la celebració de la Fira 

del Llibre al col·legi. La tercera oració assenyala el funcionament i, la 

quarta, esmenta la destinació de la recaptació dels guanys d’aquesta 

fira.  

Grau de 

satisfacció del 

participant 

El fet d’explicar allò que duen a terme a classe o al centre els agrada. 

María es complau de comentar públicament la solidaritat del centre i la 

participació al wiki de poesia.  

 

Textos generats pels professors sobre la creació dels alumnes 

Els textos que els professors han generat sobre la creació dels alumnes reflecteixen les 

explicacions prèvies que ha fet el professorat a l’hora de demanar la realització de les 

activitats durant el curs escolar 2010-2011 a les plataformes treballades. Aquestes 

explicacions exposen, instrueixen, ubiquen, encaminen i ajuden l’alumne en la seua 

tasca. En aquest tercer subapartat incloem una única mostra significativa de cada 

centre escolar que exemplifica la feina duta a terme al llarg de l’any. 
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Quadre 8.43 Text generat pel professor sobre creació de l’alumne a l’IES J. Martorell 

 

 

 

Quadre 8.44 Anàlisi text generat pel professor sobre creació de l’alumne a l’IES J. Martorell 

 

Tipus de text Entrada informativa feta pel professor Antoni de la Torre sobre una de 

les activitats que duran a terme els alumnes de 4t d’ESO pel que fa a l’ús 

de les tecnologies per a la promoció a la lectura, concretament la 

realització d’un wiki personal. Es troba a: 

http://portfoli4.wikispaces.com/Diari+Activitats+TIC+-+3a+AV#x10a 

sessió (31 de maig de 2011) Creació del portfoli personal en un wiki nou. 

Contextualització El professor va escriure aquesta entrada al wiki el 31 de maig de 2011 

dins de la secció Activitats TIC. 3a avaluació. Aquesta és la dècima 

sessió de la tercera avaluació, la penúltima del curs escolar, on els 

alumnes ja sabien perfectament el funcionament d’aquesta mena de 

tutorials.  

Estil del discurs L’entrada és un text escrit. Disposa d’un títol que encapçala el text, el 

contextualitza i el presenta. El cos de l’entrada s’estructura en dos 

paràgrafs. El professor ha utilitzat el català amb un registre formal i un 

estil clar, directe i senzill que transmet allò que ha decidit exposar. Ho fa 

utilitzant al primer paràgraf la segona persona del plural, ja que 

s’adreça a tota la classe i al segon paràgraf, la segona persona del 

singular, ja que cada alumne haurà de dur a terme individualment el 

treball. El professor fa servir la negreta quan assenyala els llocs on s’ha 

d’ubicar l’alumne (Protected free o Ús educatiu) o quan subratlla algun 

punt important de l’activitat, utilitza la majúscula per destacar els 

passos que l’alumnat ha de seguir, enumera el procés, perquè es puga 
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visualitzar millor el seu desenvolupament i empra els parèntesis per a 

aclarir alguns punts que el professor pensa que l’alumne pot dubtar. 

Totes aquestes aportacions suposen una ajuda per a l’alumne, ja que el 

professor intenta guiar-lo a través d’aquesta entrada. 

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

L’explicació se centra en la creació d’un wiki personal que arreplegue els 

deu millors treballs que han realitzat al llarg del curs escolar. El títol 

situa l’activitat com la penúltima del curs, assenyala la creació d’un nou 

wiki individual i avisa sobre l’última activitat que hauran de realitzar la 

propera sessió. El primer paràgraf planteja l’activitat i el segon la 

desenvolupa, enumerant cada pas que haja de donar l’alumne. El procés 

es divideix en onze passos, en cadascun dels quals hi destaca un verb: 

entra, clica, marca, certifica... Els sis primers passos són breus i exposen 

la part tècnica de creació. Els altres cinc contenen una major descripció 

de la selecció que han de fer dels treballs.  

Grau de 

satisfacció del 

participant 

El to de l’exposició és neutral i objectiu. El professor guia els alumnes 

amb unes pautes i els ajuda amb diverses marques de puntuació. No 

obstant això, destaca el canvi de to amb una recomanació que fa el 

professor en l’última línia de l’entrada. Els suggereix que els treballs que 

presenten estiguen “ben aseats” i això marca la familiaritat que han 

assolit al llarg del curs escolar i el bon funcionament de l’eina. 

 

 

Quadre 8.45 Text generat pel professor sobre creació de l’alumne a l’Escola Gavina 
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Quadre 8.46 Anàlisi text generat pel professor sobre creació de l’alumne a l’Escola Gavina 

 

Tipus de text Entrada literària-informativa feta pel professor Albert Dasí sobre una 

de les activitats que duran a terme els seus alumnes de sisé de Primària 

pel que fa a la promoció a la lectura amb l’ús de les tecnologies, 

concretament la selecció de versos del poeta Vicent Andrés Estellés. Es 

troba a: http://www.escolagavina.com/index.php?id=275. 

Contextualització El professor va escriure aquesta entrada a la pàgina web de l’escola la 

primera avaluació del curs escolar 2010-2011 dins de la secció “Il·lustres 

i il·lustrats” a l’entrada de Vicent Andrés Estellés. Aquesta entrada 

precedeix el Mural del País Valencià que l’alumnat va crear. 

Estil del discurs L’entrada és un text escrit. Disposa d’un títol en color verd (és el color 

utilitzat per als títols de la pàgina de l’escola) que encapçala el text. És 

el títol de l’activitat i, al mateix temps, el títol d’un poemari del poeta 

Vicent Andrés Estellés. El cos de l’entrada s’estructura en dos paràgrafs: 

un literari i un expositiu. Al segon paràgraf, el professor ha utilitzat el 

català amb un registre formal i un estil clar, directe i senzill que 

transmet allò que ha decidit exposar. Ho fa utilitzant la tercera persona 

del plural, ja que la intenció final no és instruir els alumnes de l’activitat 

que duran a terme, sinó informar tota la comunitat educativa d’un dels 

treballs que realitzarà la classe de sisé de Primària.  

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

L’explicació se centra en la creació del Mural del País Valencià. El títol 

és el nom d’un poemari del poeta Vicent Andrés Estellés. El primer 

paràgraf és una estrofa d’aquest poemari, la Declaració de Principis I. 

Davall d’aquesta estrofa apareix la informació de l’obra literària (títol, 

autor i editorial). El segon paràgraf es correspon amb la informació que 

el professor exposa per a realitzar l’activitat i informar d’aquesta.  

Grau de 

satisfacció del 

participant 

L’exposició apunta com és de beneficiós que l’alumnat cree el seu propi 

mural sobre l’escola i sobre ells mateixos. Destaca també la importància 

de l’etapa educativa en què es troben i ho combina amb l’ús d’un 

fragment literari que anima a la creació d’aquest mural.   
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Quadre 8.47 Text generat pel professor sobre creació de l’alumne a Colegio Helios 

 

 

 

 

 

 

Quadre 8.48 Anàlisi text generat pel professor sobre creació de l’alumne a Colegio Helios 

 

Tipus de text Fragment de l’entrada instructiva feta pel professor Evaristo 

Romaguera sobre una de les activitats que duran a terme alguns dels 

seus alumnes de 2n d’ESO pel que fa a la promoció a la lectura amb les 

tecnologies, concretament la creació de Wikipoetas. Es troba a: 

http://eso2a.Wordpress.com/proyecto-wiki-poetas/. 

Contextualització El professor va escriure aquesta entrada al bloc d’aula col·lectiu la 

tercera avaluació del curs escolar 2010-2011 dins de la pàgina de 

Wikipoetas.  

Estil del discurs L’entrada és un text escrit. Disposa d’un títol que encapçala el text i el 

presenta molt breument. El cos de l’entrada s’estructura en una 

enumeració de set pautes. El professor ha utilitzat el castellà amb un 

registre formal i un estil clar, directe i senzill que transmet allò que ha 

decidit exposar. Utilitza l’imperatiu i l’infinitiu quan s’adreça a 
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l’alumne de manera individual i dirigeix instruccions. El professor 

enumera el procés, perquè es puga visualitzar millor el 

desenvolupament, enumera també dins d’una mateixa pauta (añadir 

texto, link, imagen y foto) i empra els parèntesis per a aclarir alguns punts 

que pensa que l’alumne pot dubtar. Totes aquestes aportacions suposen 

una ajuda per a l’alumne, ja que el professor intenta guiar-lo a través 

d’aquesta entrada. 

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

L’explicació se centra en la creació d’un wiki col·lectiu sobre la poesia. 

El títol introdueix el títol del projecte. L’enumeració planteja l’activitat 

i destaca els dos treballs que han d’incloure a la plataforma: “Callejeros 

Literarios” i el recital de cançons de bressol. El procés es divideix en set 

passos, en cadascun dels quals hi destaca un verb: organiza, lee, 

comienza... Els passos exposen la part tècnica de creació però també 

contenen la descripció del treball de recerca d’investigació i lectura que 

han de realitzar. L’entrada conté enllaçats la pàgina del projecte 

“Callejeros Literarios”, una pàgina sobre tres autors que hauran de 

treballar i el wiki que han creat, la qual cosa facilita el treball als 

alumnes.  

Grau de 

satisfacció del 

participant 

El to de l’exposició és neutral i objectiu. El professor guia l’alumne amb 

unes pautes i els ajuda amb la inserció dels enllaços. El fet que el 

professor utilitze el bloc per explicar-los la feina marca la familiaritat 

que ha assolit al llarg del curs escolar i el bon funcionament. 

 

Textos generats pels professors per a la investigació 

Els textos que han generat els professors a partir de la implicació amb la investigació 

s’estructuren en dos grups diferenciats. D’una banda estan els textos que s’han 

generat a partir de l’entrevista inicial presencial duta a terme al centre escolar durant 

el mes d’octubre i, d’altra, les transcripcions de les sessions enregistrades al grup de 

discussió que han tingut lloc a la sala d’investigadors del Departament de Filologia 

Catalana de la Universitat de València al llarg de tot el curs 2010-2011.  
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Quadre 8.49 Text generat pel professor per a la investigació a l’IES J. Martorell 

 

 

 

Quadre 8.50 Anàlisi text generat pel professor per a la investigació a l’IES J. Martorell 

 

Tipus de text Un fragment literal d’una de les respostes del professor Antoni de la 

Torre a la pregunta sobre la creació de la plataforma.  

Contextualització Pertany a la part específica de l’entrevista, concretament a la fitxa de 

treball de camp on participa. L’entrevista es va realitzar el 14 d’octubre 

de 2011 al Seminari de Valencià de l’IES Joanot Martorell.  

Estil del discurs És una conversa entre dues persones, l’entrevistadora-investigadora i el 

professor. La conversa és enregistrada i transcrita. La llengua utilitzada 

és el català. És un català estàndard acadèmic encara que en alguns casos 

l’oralitat fa que el participant utilitze frases fetes i expressions d’un to 

més informal (“estic experimentant com dimonis es pot crear”). També 

s’observa la utilització d’un lèxic específic pel que fa a l’educació lectora 

amb les tecnologies amb mots com ara wiki, portfoli, fòrum, publicar o 

navegar. La transcripció mostra l’ús predominant de la primera persona 

del singular i la repetició del la forma verbal vull, la qual cosa indica la 

intenció del professor.   

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

El discurs se centra en una única qüestió plantejada: la creació de la 

plataforma. El parlament transcrit és expositiu. El professor explica 

com els alumnes hauran de treballar i les expectatives que té en ment. 

Descriu què significa el concepte portfoli i com el vol aplicar a la 

plataforma de treball.  

Grau de El professor contesta la pregunta plantejada per l’entrevistadora. L’ús 
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satisfacció del 

participant 

d’expressions i frases fetes indica familiaritat i comoditat en 

l’entrevistat i, també, l’ús d’un llenguatge específic compartit aporta 

una certa complicitat.   

 

Quadre 8.51 Text generat pel professor per a la investigació a l’Escola Gavina 

 

 

 

Quadre 8.52 Anàlisi text generat pel professor per a la investigació a l’Escola Gavina 

 

Tipus de text Un fragment literal d’una de les intervencions al grup de discussió del 

professor Albert Dasí a la pregunta sobre els beneficis de l’ús de les 

tecnologies pel que fa a la promoció de la lectura.  

Contextualització Pertany a la tercera reunió del grup de discussió, la penúltima. La sessió 

va tindre lloc el 8 d’abril de 2011 a la sala d’investigadors de la Facultat 

de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. El 

grup de discussió va celebrar un total de quatre reunions. 

Estil del discurs És una conversa entre cinc persones, la investigadora-moderadora, 

l’assistent i els tres professors participants. La sessió és enregistrada i 

transcrita. La llengua utilitzada és el català. És un català estàndard 

encara que en alguns casos l’oralitat fa que el participant utilitze un 

vocabulari més col·loquial (“els trobe més atrapats, més enganxats”). 

També s’observa la utilització d’un lèxic específic pel que fa a l’educació 

lectora amb les tecnologies amb mots com ara fonts d’informació, 

informants, pantalles, o nous recursos. La transcripció mostra l’ús 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 337 - 

 

predominant de la primera persona del singular quan parla de la seua 

pròpia experiència i la del plural quan fa referència al col·lectiu de 

mestres.    

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

El discurs se centra en una única qüestió plantejada: els beneficis de l’ús 

de la tecnologia pel que fa a la promoció lectora a l’aula. El parlament 

transcrit és expositiu. El professor explica com és d’avantatjós per als 

mestres i alumnes, que se senten més motivats i els atrau més aquesta 

dinàmica de treball. Descriu què significa obrir els camps i el sorgiment 

de nous recursos. 

Grau de 

satisfacció del 

participant 

El professor contesta la pregunta plantejada per l’entrevistadora. L’ús 

d’expressions i col·loquialismes indica familiaritat i comoditat del 

participant, també l’ús d’un llenguatge específic compartit aporta una 

certa complicitat, així com un poc de sentit de l’humor (“els mestres ens 

avorrim menys”).   

 

Quadre 8.53 Text generat pel professor per a la investigació a Colegio Helios 

 

 

 

Quadre 8.54 Anàlisi text generat pel professor per a la investigació a Colegio Helios 

 

Tipus de text Un fragment literal d’una de les respostes del professor Evaristo 

Romaguera a la pregunta sobre l’ús de les tecnologies a l’aula.  

Contextualització Pertany a la part general de l’entrevista, concretament a la fitxa del 

professor. L’entrevista es va realitzar el 13 d’octubre de 2011 al seu 
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despatx al Colegio Helios. 

Estil del discurs És una conversa entre dues persones, l’entrevistadora-investigadora i el 

professor. La conversa és enregistrada i transcrita. La llengua utilitzada 

és el català. És un català estàndard encara que en alguns casos l’oralitat 

fa que el participant utilitze un vocabulari més col·loquial (“alguns 

professors s’han enganxat a utilitzar-los”). També s’observa la 

utilització d’un lèxic específic pel que fa a l’educació lectora amb les 

tecnologies amb mots com ara barra lateral, bloc d’aula, wiki, redactor o 

Educared. La transcripció mostra l’ús predominant de la primera 

persona del singular, la qual cosa indica la implicació del professor.   

Contingut del 

discurs 

(lectoescriptura) 

 

El discurs se centra en una única qüestió plantejada: la creació de la 

plataforma. El parlament transcrit ho indica. El professor descriu el 

funcionament de la classe, com els alumnes treballen la promoció de la 

lectura a l’aula amb els ordinadors a través d’un bloc d’aula i la 

participació anual al concurs Educared. Explica com arriba a ser de 

motivador el funcionament de la plataforma i la participació en 

diferents certàmens. 

Grau de 

satisfacció del 

participant 

El professor contesta la pregunta plantejada per l’entrevistadora. L’ús 

d’expressions i col·loquialismes indica familiaritat i comoditat de 

l’entrevistat i, també, l’ús d’un llenguatge específic compartit aporta 

una certa complicitat.   
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9. Conclusions  

Al final, el repte de l’investigador és poder donar compte d’una pràctica de 

lectura concreta amb l’ús de metodologies explícites i acordades que 

permeten conèixer-la, distingir-la, examinar-la i avaluar-la. (Lluch 2012) 

  

L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral ha estat, com hem assenyalat 

repetidament, l’anàlisi de la promoció de la lectura en el marc educatiu a través de la 

pàgina web, el bloc i el wiki durant el curs escolar 2010-2011 a partir de l’estudi de 

casos d’una classe de 6é de Primària, una de 2n d’ESO i una de 4t d’ESO de centres 

educatius valencians. En aquest estudi s’han analitzat, mitjançant la triangulació, les 

activitats de lectura i escriptura dutes a terme, explicades a través de l’observació de la 

investigadora així com de textos generats per professors i alumnes. D’aquest objectiu 

primer se’n deriven nou d’específics, els quals ens serviran ara com a apartats per a 

exposar i desenvolupar les conclusions d’aquest treball.  

 

1. Observar l’aplicació de la pàgina web, el bloc i el wiki per a la promoció 

de la lectura en l’aula a partir de tres exemples concrets 

 

L’observació ha estat el punt de partida d’aquesta investigació. L’observació de 

l’aplicació de les plataformes digitals ens ha servit, tal com hem mostrat a l’exposició 

del treball de camp, per a construir un mapa de la comunitat i extraure dades per 

saber com funcionen les pràctiques lectores a l’aula, ser conscients de les relacions 

socials que es donen entre els participants externs i de les relacions discursives que 

estableix la comunitat educativa que participa en aquest estudi. Aquesta observació ha 

estat presencial però també virtual. S’ha dut a terme a partir de tres exemples 

concrets mitjançant un estudi de casos múltiple, ja que s’ha centrat en diferents 

exemples d’experiències reals al centre escolar de promoció de la lectura amb 

instruments tecnològics. Aquest estudi de casos ha compartit les característiques 

comunes del corpus d’obres triat per a la descripció de l’estat de la qüestió des del 

punt de vista de la investigació. D’una banda, coincideix amb l’objectiu primer: 

reflexionar sobre la promoció de la lectura al centre educatiu a partir de la publicació 

de la LOE i, d’altra, en tots dos casos la tipologia textual que hi predomina és la 

descriptivoargumentativa. El punt de partida és una descripció (l’estudi de casos), però 

aquesta sempre ve acompanyada d’una reflexió, bé siga a través d’una comparativa, 

bé siga a partir d’unes recomanacions (la triangulació). La reflexió gira al voltant, en la 

major part de casos, de la importància de la lectura, la biblioteca escolar i les 
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tecnologies en el procés de transformació del paper de l’escola. A més, tant la nostra 

investigació com la resta d’estudis del corpus estan d’acord en tres aspectes clau.En 

primer lloc, coincideixen en el tractament de la lectura en el vessant més ampli i no en 

la reducció al text literari ja que, com indica Mònica Baró (Articles 2008: 17-27), la 

lectura no sols ha de ser literària o d’oci, ha d’estar present en tots els àmbits de 

coneixement, en especial, als processos de cerca i ús de la informació i, sobretot, en 

tots els llenguatges i suports. En segon lloc, comparteixen la utilització d’una 

metodologia decantada més cap a una investigació qualitativa que no quantitativa i, 

finalment, la importància del procés en la investigació sobre la promoció lectora i les 

biblioteques escolars. 

 

2. Descriure el context territorial on se situen les pràctiques concretes de 

lectura; el centre educatiu inserit en la seua realitat espaciotemporal 

 

Aquesta investigació s’ha emmarcat en tres centres escolars valencians durant el curs 

escolar 2010-2011. Per mostrar una visió contextualitzada d’aquesta ubicació s’ha 

aportat una panoràmica actual del marc legislatiu europeu i espanyol de què depén, 

així com la concreció del context legislatiu aplicable en aquest estudi.  

La legislació general europea no preveu una secció d’accions concretes de promoció de 

la lectura al centre escolar, tema d’aquesta investigació, sinó que es limita a regular les 

biblioteques escolars. Tant els documents marc de l’IFLA/UNESCO com les legislacions 

educatives europees tan sols especifiquen els serveis prestats, els recursos humans, les 

instal·lacions, els equipaments, el fons, els models de finançament i l’automatització i 

cooperació amb altres xarxes bibliotecàries. 

La legislació de l’Estat espanyol no disposa d’una política pública de lectura, ja que les 

competències sobre la lectura estan transferides a les comunitats autònomes. No 

obstant això, la Llei de la lectura, del llibre i de les biblioteques estatal posa en marxa 

el Pla de Foment de la Lectura, dirigit a tota la població, i la Llei Orgànica d’Educació 

suposa una aposta clara per la millora de la competència lectora de xiquets i joves que 

permet un augment en la capacitat dels hàbits de lectura. L'article 113, dedicat a les 

biblioteques escolars, obliga cada centre escolar a disposar d'una biblioteca que dotarà 

l'administració pública de forma progressiva. 

En el cas del País Valencià, la Generalitat no ha desplegat la Llei de biblioteques que 

estableix un pla general de foment de la lectura. Aquesta legislació no té relació 

aparent amb el pla per al foment de la lectura que posteriorment es regularà als 

centres escolars. Tanmateix, l’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleria 

d'Educació, regula els plans als centres docents de la Comunitat Valenciana i s’aporten, 
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posteriorment, unes directrius per a l’elaboració d’un pla de foment de la lectura. En el 

moment de la investigació el País Valencià no disposa de cap pla lector oficial ni 

compta amb una legislació específica desenvolupada pel que fa a la promoció de la 

lectura, amb la qual cosa les pràctiques de la investigació queden en l’àmbit privat de 

la voluntarietat del professorat, ja que hi manca una normativa en l’àmbit públic que 

les regule. Les iniciatives d’aquests professors no han estat marcades per la legislació 

ni promogudes per l’Administració sinó que sorgeixen dels interessos col·lectius del 

professorat. Són activitats i propostes pròpies dutes a terme per un col·lectiu de 

docents que inclouen la promoció de la lectura dins de les seues prioritats en el procés 

d’aprenentatge.  

Per tant, en el marc legislatiu en què es desenvolupen les pràctiques analitzades, 

aquestes queden fora de la legislació valenciana actual perquè ni l’Ordre 44/2011, de 7 

de juny, de la Conselleria d'Educació, ni les Directrius per a l’elaboració d’un pla de 

foment de la lectura en centres docents de la Comunitat Valenciana estan vigents en el 

moment de la investigació, apareixen just en finalitzar el període investigat. No obstant 

això, i una vegada ha estat aprovada l’Ordre 44/2011, les pràctiques lectores 

analitzades en aquesta investigació podrien encabir-se dins de la llista oberta 

d’activitats de lectoescriptura que proposen les Directrius per a l’elaboració d’un pla 

de foment de la lectura en centres docents de la Comunitat Valenciana. 

Les pràctiques analitzades en aquesta investigació s’han dut a terme al marge de la 

legislació valenciana actual i se sumen a la resta d’aportacions de la societat civil, 

iniciatives que han aportat el seu òbol a l’hora de fomentar, desenvolupar, 

promocionar i afermar la lectura i l’ús de la biblioteca. Cal destacar la Universitat de 

València, pel seu Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves i el 

Simposi sobre el Llibre, la Lectura i la Biblioteca, on es va aprovar el document 

Directrius per al disseny de polítiques públiques de lectura, així com a l’Associació 

d’Editors del País València, el Cefire de València i la Fundació Bromera.  

 

3. Detallar les plataformes digitals utilitzades per a la posada en marxa de 

les pràctiques i els subjectes que s’hi involucren 

 

L’aplicació de les tecnologies a l’aula s’ha concretat en l’ús d’aquestes tres plataformes 

digitals: el wiki de curs que ha utilitzat Antoni de la Torre amb l’alumnat de 4t d’ESO E 

anomenat Portfoli 4, el bloc d’aula col·lectiu que ha fet servir Evaristo Romaguera amb 

els alumnes de 2n d’ESO A anomenat Somos i la pàgina web Escola Gavina. La pàgina 

d’aquest centre ha estat el punt de referència d’Albert Dasí amb l’alumnat de 6é de 

Primària. A més d’aquestes tres plataformes, també s’han analitzat, en segon terme, 

els blocs personals dels alumnes d’Escola Gavina, els wikis personals que han fet a la 
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tercera avaluació els alumnes de l’IES Joanot Martorell que hi ha col·laborat i el wiki de 

poesia que han creat un nombre reduït d’alumnes de 2n d’ESO a Colegio Helios 

anomenat Wikipoetas. Per a la descripció de cadascuna de les plataformes hem fet 

servir onze apartats que han inclòs tota la informació necessària per a poder donar una 

imatge real de les característiques i aplicacions que tenen i utilitzen. Els apartats han 

sigut: instrument, antiguitat i posada en marxa, participants, ubicació, destinataris, 

objectius, estructura, alfabetització digital, tipologia textual, lectoescriptura i recursos. 

Els primers cinc apartats ens han aportat una visió de context amb els participants i la 

ubicació espaciotemporal, els següents dos apartats ens han donat a conéixer la 

finalitat i el plantejament de la plataforma en sentit general i, els quatre últims 

apartats, s’han centrat en qüestions lingüístiques, tecnològiques i literàries. 

Al llarg d’aquest treball de camp amb l’ús del wiki, el bloc i la pàgina web, hem 

observat en la realització de pràctiques de promoció lectora a l’aula la possibilitat de: 

- El que Jenkins (2006) anomena “intel·ligència col·lectiva”, que es tradueix en aquest 

treball en la compartició d’informació, el treball conjunt, la comunicació i el fet d’estar 

en contacte, la qual cosa implica aprendre coses de la resta de la gent, comparar-les i, 

fins i tot, millorar-les.  

- La interdisciplinarietat i la diversitat de formats. Implica la participació de diverses 

disciplines i la utilització de distints formats per a la realització d’una mateixa activitat. 

Pel que fa a la diversitat de formats, Celia Díaz Argüero (Bonilla 2008) considera que un 

únic llibre de text obliga que tots els estudiants hagen de llegir el mateix i fer les 

mateixes activitats, limita les oportunitats dels alumnes d’incorporar-se a la cultura 

escrita.  

- Periodicitat, continuïtat i ritme. La plataforma controla i indica si s’han presentat els 

treballs en la data establerta o quan i quantes vegades han accedit per a revisar-los.  

- L’avaluació de la plataforma, és a dir, la capacitat de mostrar els aprenentatges que 

s’han fet des del principi fins al final. A través de la plataforma, es mostra el procés i els 

resultats i, fins i tot, es poden seleccionar els millors treballs dels alumnes i oferir-los 

públicament en cadascuna de les activitats, presentat com a portfoli per Antoni de la 

Torre. 

- L’emmagatzematge. Es basa en la possibilitat de desar (se’n poden fer còpies de 

seguretat), recuperar, ordenar, modificar i accedir-hi en qualsevol moment i des de 

qualsevol ordinador a la informació sol·licitada. Haro (2010) considera la recuperació 

de la informació un dels trets més importants que caracteritzen els serveis i les eines 

2.0. 

No obstant aquestes possibilitats, cal apuntar tres entrebancs amb què ens hem trobat 

pel que fa a l’ús d’aquestes plataformes digitals i les solucions plantejades. D’una 
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banda, s’ha observat la manca de recursos digitals que pateixen els centres educatius 

(sobretot els públics) concretada en la falta d’hores a les sales d’ordinadors, la 

inexistència de canons a l’aula i l’absència d’un cablejat de connexió al centre. La 

solució a aquest problema es vincula estretament amb un augment necessari del 

pressupost destinat a educació per part de la Conselleria, així com un bon diagnòstic 

per part del centre de les necessitats que cal cobrir. D’altra banda, ens hem trobat que 

els alumnes amb menys possibilitats no disposen d’Internet a casa. Finalment, hem 

observat que els pares desconeixen l’ús acadèmic que els fills fan d’Internet. Les 

solucions davant d’aquest problema han estat diverses. A tall d’exemple, Antoni de la 

Torre ha demanat un mínim de dues persones per a l’elaboració de qualsevol treball 

multimèdia que no es faça a l’aula (no per als treballs de producció escrita o 

investigació escrita, que són individuals), així com la convocatòria d’una reunió amb els 

pares a l’inici de curs on s’informa de l’ús de la plataforma digital que l’alumnat farà al 

llarg del curs escolar.  

 

4. Retratar els components centrals que articulen el projecte: la 

investigadora, els mediadors, els grups i els participants seleccionats 

 

El grup de treball d’aquesta investigació ha estat format per participants externs i per 

participants interns. Els participants externs han estat dos. D’una banda, la 

investigadora, observadora del treball de camp i moderadora del grup de discussió, 

Maite Monar van Vliet, i d’altra, la directora de la tesi doctoral i assistent del grup de 

discussió, Gemma Lluch. Pel que fa als participants interns, el grup s’ha estructurat en 

quatre apartats. El primer grup correspon als tres professors-mediadors i membres 

participants del grup de discussió: Albert Dasí, Antoni de la Torre i Evaristo Romaguera. 

El segon l’integren els alumnes triats per a les històries de vida i els relats de vida: 

Sandra Canós, Javier de la Torre, Jordi Panayiotopoullos, Laura Armengot, María 

Moreno, Jorge Castañeda, Patricia Viñals, Roser Verdevio i Albert Sánchez. El tercer 

grup inclou tots els alumnes dels grups ( el 6é de Primària d’Escola Gavina, el 2n d’ESO 

A del Colegio Helios i el 4t d’ESO E de l’IES Joanot Martorell del curs escolar 2010-

2011). Per acabar, a l’últim grup pertanyen la comunitat educativa dels tres centres 

escolars, en què han destacat membres representatius que s’han implicat en aquest 

projecte com ara Raquel Pérez Bosch, bibliotecària voluntària i coordinadora d’un club 

de lectura del Colegio Helios, i Fina Mas Grau, membre de l’àmbit de biblioteca, 

professora de llengua i psicòloga de l’Escola Gavina. 

La investigadora i observadora d’aquest estudi qualitatiu s’ha encarregat principalment 

de l’observació, la comunicació amb els mediadors (professors) i amb la resta d’agents 
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implicats (alumnes i comunitat educativa), l’anàlisi i interpretació, i la recopilació, 

organització i avaluació de les pràctiques lectores observades. D’altra banda, i perquè 

la investigadora poguera dur a terme les seues funcions, aquesta investigació també ha 

requerit la presència de participants externs.  

L’elecció dels docents no ha estat arbitrària, sinó que ha estat molt pensada i 

meditada. S’han seleccionat tres professors de l’assignatura de llengua, amb una llarga 

trajectòria en educació. Es demanava com a requisit que a l’hora de fer classe 

promogueren la lectura, usaren tecnologies i feren servir la biblioteca. Els professors 

han actuat de mediadors. Són els que han coordinat els participants externs d’aquesta 

investigació. Els mediadors han dissenyat, han gestionat, han acompanyat i han donat 

suport a la investigadora i, al mateix temps, han interactuat amb els participants de 

l’estudi. Al treball de camp realitzat els mediadors han estat de pràctiques de lectura 

en l’àmbit educatiu i bibliotecari, d’acord amb la classificació de Lluch (2012).  

Els estudiants que han participat en aquesta investigació es divideixen en dos grups 

diferenciats. D’una banda, es troben els alumnes seleccionats que voluntàriament han 

participat més a fons en aquest treball de camp, els quals apareixen descrits 

individualment i, d’altra, hi ha la totalitat de l’alumnat dels grups estudiats, és a dir, el 

4t d’ESO E de l’IES Joanot Martorell, el 6é de Primària d’Escola Gavina i el 2n d’ESO A 

del Colegio Helios, que han representat l’alumnat dels centres. Els deu alumnes 

seleccionats que hi han col·laborat comparteixen l’interés per la lectura i les 

tecnologies però, al mateix temps, és un alumnat molt heterogeni, ja que prové de tres 

centres diferents, de tres localitats diferents, de tres cursos diferents i, per tant, amb 

edat diferent.  

 

5. Interpretar les aportacions de la pàgina, del bloc i del wiki per a la 

promoció de la lectura al centre educatiu 

 

Les dades obtingudes en l’estudi de casos a partir de l’observació de la pàgina web, el 

bloc i el wiki per a la promoció de la lectura en l’aula s’han interpretat, en una segona 

fase, amb l’ús de la triangulació d’informació. Com han assenyalat Vasilachis (2006: 

228) i Berganza i Ruiz (2005: 67), en l’estudi de casos és fonamental l’ús d’aquesta 

metodologia, ja que l’estudi de casos d’aquesta investigació no s’ha utilitzat com a eina 

per al canvi, sinó des d’una orientació interpretativa, la qual cosa ha comportat l’anàlisi 

qualitativa i en profunditat de les dades per a la comprensió de la realitat per 

fonamentar l’actuació. En aquesta investigació, la triangulació d’informació s’ha 

realitzat a partir de la recopilació de les dades des de tres punts de vista: el del 

professor, el de l’alumne i el de l’observador. En segon terme, però, també s’ha 
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utilitzat la triangulació metodològica. Les dades recopilades des dels tres punts de 

vista, han estat arreplegades a partir de múltiples tècniques com ara l’observació, el 

qüestionari, l’entrevista, el grup de discussió, la història de vida i el relat de vida.  

 

6. Analitzar i avaluar les respostes dels mediadors 

 

La informació del professor-mediador en la triangulació que s’ha dut a terme en 

aquesta investigació s’ha obtingut fonamentalment a partir d’entrevistes personals en 

profunditat -realitzades als centres escolars respectius a l’inici del curs 2010-2011- i les 

intervencions desenvolupades en les reunions vespertines del grup de discussió al llarg 

del curs a la Universitat de València.  

L’entrevista s’ha estructurat en tres parts: una fitxa del professor, una fitxa del centre 

on treballa i una fitxa del treball de camp on participa. De l’anàlisi de l’entrevista s’han 

delimitat unitats de significat i s’han extret temes únics i generals que ens han fet 

arribar a trets compartits o diferencials. Al primer nivell de l’entrevista, s’han plantejat 

quatre coincidències bàsiques: són professors de llengua, amb més de vint anys 

d’experiència al mateix centre, amb interés per la promoció de la lectura i l’ús de la 

biblioteca, i, finalment, l’interés i l’ús de les tecnologies a l’aula des dels anys 2005 i 

2006. Al mateix temps han presentat diferències pel que fa als projectes de lectura 

duts a terme a l’aula i al centre. Al segon nivell, cal subratllar set característiques 

comunes que s’han donat als diferents centres: tots consideren l’alumnat participatiu, 

l’Ampa està molt implicada amb la lectura, els centres disposen de connexió a Internet, 

les biblioteques funcionen malgrat les limitacions, participen en projectes i concursos 

relacionats amb la lectura i TIC, organitzen trobades amb escriptors al centre i 

l’alumnat fa relats digitals. Pel que fa a les diferències, els centres Escola Gavina i 

Colegio Helios disposen d’un pla lector, mentre que a l’IES Joanot Martorell no n’hi ha 

cap, tot queda reduït a la iniciativa individual del docent. Al tercer nivell de l’entrevista, 

han destacat sis trets que comparteixen: els grups que participen pertanyen a cursos 

de finalització d’etapa, els alumnes s’han vist immersos a l’inici de curs en un procés 

d’alfabetització digital de la plataforma a l’aula, utilitzen setmanalment l’ordinador al 

centre per a treballar la lectoescriptura, a casa treballen amb la plataforma tant 

l’alumnat com el professorat, el centre disposa de recursos materials per a dur a terme 

la investigació i les plataformes estan supervisades i coordinades pel professorat. 

Malgrat aquests trets compartits, les plataformes implicades al projecte i el seu 

funcionament són diferents.  

Al grup de discussió, el rol que han assumit els professors mediadors ha estat el de 

participant, així com la investigadora ha estat la moderadora i la directora de tesi, 
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l’assistent. Durant les quatre reunions que s’han dut a terme, els professors han 

interrelacionat cara a cara i han considerat aquestes reunions una manera de 

retroalimentar-se i reflexionar sobre les seues iniciatives, la qual cosa els ha mostrat 

les virtuts i els defectes dels plantejaments previs. A partir dels enregistraments i de 

les actes elaborades de les sessions, s’han desenvolupat conceptes i proposicions 

teòriques on s’han comparat les coincidències de les seues pràctiques lectores. Els tres 

professors han coincidit en la intenció de millorar la pràctica educativa, aprendre i 

compartir experiències. També han comentat que el major benefici de l’ús de les 

tecnologies per a la promoció de la lectura en l’aula és la motivació que desperta en 

l’alumnat. A més, han afegit que l’avaluació de l’ús de les tecnologies a l’aula és 

inexistent i que cal fer-la i també han apuntat que el boca a boca entre l’alumnat del 

centre ha servit perquè s’haja multiplicat l’interés per l’alfabetització digital i, de 

retruc, s’haja fomentat l’autodidactisme. Pel que fa a les diferències en les activitats de 

promoció lectora amb tecnologies i sense, els tres professors han plantejat un passat i 

un present. Un present que es distingeix perquè amb la tecnologia, la lectura es pot 

convertir en un acte social i compartit; hi ha més varietat de lectura, més suports, més 

fonts d’informació i més immediatesa; presenta nous recursos a la lectura i obri un nou 

món a l’escola; atrau més l’alumnat i el professor participa únicament com un guia.  

Els participants van afirmar que les tecnologies eren integradores, atenien a la 

diversitat i s’hi posaven en joc totes les competències (comunicativa, tecnològica, 

aprendre a aprendre, autonomia personal i ser ciutadà).Per a ells, aquests són els 

punts clau que han d’estar presents als objectius del curs. Per tant, l’element 

vertebrador de les respostes dels mediadors a l’hora d’analitzar la promoció de la 

lectura a l’aula amb l’ús de la tecnologia es concentra en les competències bàsiques, 

les quals prenen especial protagonisme arran de la implantació de la LOE i deixen a 

banda els diferents continguts d’etapa del currículum pel que fa a l’assignatura de 

llengua (v. 5.3.3, pp. 142-143).  

 

7. Analitzar i interpretar la utilitat d’aquestes tres experiències reals a 

partir de les consideracions dels participants 

 

Aquesta investigació ha tingut en compte els motius pels quals els alumnes se senten 

atrets per l’aprenentatge amb les tecnologies i els resulta un element motivador quan 

es fa promoció de la lectura a l’aula. Aquest enfocament ha esdevingut possible gràcies 

als estudis de Jenkins (2006), Haro (2010) i Margaix (2008) aplicats a la informació 

obtinguda dels alumnes a partir de dues fonts: les respostes que els alumnes 

plasmaren al qüestionari inicial grupal i, sobretot, les intervencions a les històries de 

vida mitjançant el xat del Messenger i al relat de vida a través del Google document. 
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Durant les diverses participacions, han plantejat que l’ús de les tecnologies els ofereix 

la possibilitat d’anar més enllà de l’aula, és a dir, la informació pot anar o pot vindre 

d’altres aules, d’altres centres o, fins i tot, d’altres promocions; valoren el fet que 

disposen de coneixements previs que poden posar a la pràctica i demostrar; es troben 

familiaritzats amb aquesta cultura tecnològica, ja que la utilitzen en el seu dia a dia (els 

joves dominen la mecànica d’Internet però no l’usen de forma significativa); 

consideren que el fet de voler demostrar eixos coneixements implica la possibilitat 

d’ensenyar a la resta, fer els seus coneixements públics, exhibir-los, amb la qual cosa 

l’esforç és major i també els resultats; s’ensenyen i aprenen els uns dels altres, fins i 

tot, els alumnes poden ajudar els professors o, almenys, descobrir com treballen els 

alumnes per plantejar-los més possibilitats; s’atén a la diversitat i s’ajuden, ja que a 

l’aula hi ha canvis de rols entre l’alumnat (no necessàriament aquells que més 

coneixements de l’assignatura tenen, els tenen de les tecnologies i a la inversa); fan un 

aprenentatge útil i pràctic que posteriorment podran aplicar en altres àmbits; 

finalment, aprecien el fet de poder elegir entre fer una activitat o una altra, entre 

utilitzar una eina concreta o una altra, entre triar una determinada lectura o una altra, 

és a dir, la possibilitat d’elecció.  

 

8. Analitzar els textos creats pels alumnes a l’aula i introduïts a la 

plataforma  

 

L’anàlisi del discurs ha format part de la perspectiva de l’observadora dins de la 

triangulació, en aquest cas s’ha analitzat el discurs dels textos generats durant la 

investigació. Els textos seleccionats s’han classificat en quatre subapartats: textos que 

han creat els alumnes a l’aula, textos que han generat els alumnes per a la investigació, 

textos que han generat els professors sobre la creació dels alumnes a l’aula i textos 

que els professors han generat per a la investigació. De tots aquests textos analitzats 

s’ha fet una selecció amb una única mostra representativa de cadascun dels tres 

centres amb què s’ha treballat per a cadascun dels quatre subapartats esmentats. 

L’anàlisi dels textos s’ha desglossat en quatre seccions: la contextualització, el 

contingut, l’estil i el grau de satisfacció que s’arriba a observar a partir dels textos.  

Els textos de creació personal dels alumnes inclouen totes les activitats de promoció 

de la lectura realitzades durant el curs escolar 2010-2011 a les plataformes treballades 

i mostren diverses possibilitats de treballar la lectura en un sentit ampli, amb tot tipus 

de textos. Ho podem exemplificar amb l’elaboració de relats digitals, tertúlies 

dialògiques i fòrums sobre obres literàries, pòsters digitals Glogster sobre lectures, 

ressenyes i fitxes de lectura literàries al bloc, cròniques periodístiques a Escoles en 

xarxa, un wiki de poesia o un bloc col·lectiu. 
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Pel que fa als textos que han generat professors i alumnes a partir de la seua 

implicació amb la investigació, ja hem comentat als objectius sis i set les observacions 

que han aportat amb les intervencions. El que resulta interessant afegir en aquest 

apartat és que tot i els problemes tècnics que va suposar l’ús de les tecnologies (hi 

hagué dificultats en la connexió, en el tipus de Messenger que cadascú tenia 

descarregat o depenent del navegador amb què es treballava a l’hora d’escriure 

l’entrada setmanal al Google Documents), va ser un encert parlar amb l’alumnat 

seleccionat de les pràctiques lectores que realitzaven amb l’ús de la tecnologia a través 

de la mateixa tecnologia, amb la qual cosa quedava reflectit l’ús d’aquesta en l’àmbit 

acadèmic. Així mateix, va ser un encert compartir amb el professorat tots els 

documents que generava la investigació amb el Google Documents, perquè foren 

sabedors de les aportacions dels alumnes o, fins i tot, de les anàlisis de les 

intervencions i de les activitats que estaven duent a terme, amb la retroalimentació 

que va permetre. Els professors van assenyalar com a molt productiva la possibilitat 

d’accedir a les opinions dels alumnes deslligades del condicionament que els suposa la 

figura del professor. També manifestaren la satisfacció de poder conéixer unes altres 

iniciatives de les quals poder aprendre per desenvolupar la seua feina.  

Quant als textos que els professors han generat sobre la creació dels alumnes, 

reflecteixen les explicacions prèvies del professorat a l’hora de demanar la realització 

de les activitats durant el curs escolar 2010-2011 a les plataformes treballades. 

Aquestes explicacions exposen, instrueixen, ubiquen, encaminen i ajuden l’alumne en 

la seua tasca. Són una mena de tutorials que, al nostre parer, justifiquen i il·lustren el 

paper de guia del professor, cosa que trobem significativa pel que fa a un canvi de 

mentalitat en l’àmbit educatiu, on el professor passaria de ser una figura relativament 

impositiva a tindre una funció orientadora integrada en el grup. Considerem que 

aquesta disposició per part del professorat tindria un paper important en les iniciatives 

dirigides a la reducció del fracàs escolar. 

 

9. Apropar exemples de pràctiques educatives de promoció de la lectura 

amb l’ús de les tecnologies a les persones interessades i valorar-ne els 

assoliments 

 

A partir dels resultats de l’anàlisi i la interpretació de les aportacions de les 

plataformes digitals a l’aula per a la promoció lectora, hem extret uns indicadors 

d’avaluació158 que mesuren els resultats de la investigació per comunicar-los al lector, 

                                                        
158 Quadre 5.2. Disseny propi de classificació dels indicadors d’avaluació.   
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tal com hem mostrat als objectius 3, 6 i 7. El primer bloc d’indicadors (objectiu 6) està 

enfocat als objectius i les competències que s’han treballat al llarg del curs escolar. El 

segon bloc d’indicadors (objectiu 7) té la base en l’interés i la motivació que els 

alumnes mostren a les pràctiques lectores pel fet d’estar utilitzant aquestes eines. El 

tercer bloc (objectiu 3) indica les possibilitats i el rendiment que la investigadora ha 

observat en el funcionament de la plataforma. Tots aquests indicadors s’han creat a 

partir de l’anàlisi de les intervencions dels participants d’aquesta investigació i de les 

consideracions de la mateixa investigadora, contrastades conjuntament amb 

documents de referència com ara el currículum d’Educació Primària i Secundària 

Obligatòria, l’article de Henry Jenkins (2006), l’obra recopilatòria de J. J. Haro (2010) i 

l’informe de Margaix (2008).    

 

Arran d’aquestes conclusions, podem extraure una darrera reflexió. L’ús de les 

tecnologies per a la promoció de la lectura en les nostres aules és una possibilitat que 

cal tindre en compte, ja que es fa necessària una reformulació del paper de la 

institució escolar, així com l’ampliació del concepte d’alfabetització i afegir el món de 

la tecnologia als materials didàctics. Per tant, aquesta possibilitat ha de ser investigada 

i s’han d’avaluar els avantatges i els inconvenients del seu ús, ja que encara que una 

part de la societat desconsidera la cultura digital i audiovisual, aquestes tecnologies 

actualment formen part constitutiva de les nostres vides.  

En aquest estudi hem volgut mostrar en detall algunes iniciatives innovadores en 

aquest àmbit que han generat una resposta positiva en els alumnes i que han aportat 

resultats que han estat valorats de manera satisfactòria per part dels professors i de la 

mateixa observadora, atés el conreu de les competències que han comportat, així com 

per l’aprofitament efectiu de les propietats de la plataforma i la motivació provocada.  

Esperem haver contribuït al coneixement d’aquesta realitat per tal de poder treballar-

la de la manera més profitosa a la nostra societat. 
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2011. 
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Apèndix 19. Enregistrament de la 3a sessió del grup de discussió 

Apèndix 20. Enregistrament de la 4a sessió del grup de discussió 

 

                                                        
1 Els apèndixs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 són documents escanejats i sonors. 
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Apèndix 1. Propostes de la societat civil 

Al País Valencià una sèrie d’organismes socials han reivindicat i han posat en marxa 

activitats entorn al foment de la lectura i l’ús de la biblioteca escolar.  Les més 

significatives són: el Fòrum Valencià del Llibre, l’Associació d’Editors del País Valencià, 

la Universitat de València, la Biblioteca Valenciana, la Direcció General del Llibre, 

Arxius i Biblioteques, els centres de formació, innovació i recursos educatius, la 

Fundació Bromera per al foment de la lectura i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Aquestes entitats destaquen en primer lloc pel seu paper programàtic, en segon lloc, 

per convertir les seues trobades en un punt de partida i consens, en tercer lloc, pel seu 

caràcter formatiu i, finalment, per la tasca difusora que desenvolupen. Amb aquests 

quatre vessants classificatoris s’ha estructurar tot allò que s’ha fet i continua fent-se a 

l’àmbit valencià.  

Documents programàtics 

Pel que fa als documents pragmàtics, cal assenyalar el Pla lector de Bromera elaborat 

per la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. La Fundació Bromera per al 

Foment de la Lectura2 és una entitat de caràcter cultural i sense ànim de lucre que té 

com a finalitat principal el foment de la lectura, especialment la literària i formativa, 

entre tots els sectors de la societat en general, però amb una atenció específica cap a 

la població infantil i juvenil i el món de la cultura i de l’ensenyament.  

Dins de les línies de treball i àmbits d’actuació plantejats per la Fundació Bromera, 

convé destacar, Una proposta de Pla Lector per al context valencià: 2007-20103. 

Aquesta proposta de pla lector va adreçada al ciutadà en general, de totes les edats i 

de qualsevol classe cultural i depén d’educació però també de cultura. L’objectiu és el 

foment del plaer de la lectura i l’intent d’augmentar, en conseqüència, els índexs de 

lectura de la població valenciana i, així, millorar la formació integral de les persones, 

facilitar la convivència, enriquir la participació ciutadana i aconseguir una societat més 

moderna i preparada per als reptes del futur.  

                                                        
2
 http://www.fundaciobromera.org/Inici.htm 

3
 http://www.fundaciobromera.org/Novetats/pla_lector_07/proposta.pdf 
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Reunions 

Les trobades organitzades per aquests organismes i entitats acorden la necessitat de 

creació d’un pla lector públic i elaboren unes directrius per a posar en marxa aquestes 

polítiques públiques de lectura.  

El Simposi sobre el Llibre, la Lectura i les Biblioteques4 va estar organitzat per l’Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana (Universitat de València) i l’Associació 

d’Editors del País Valencià5 durant els dies 29 i 30 de setembre del 2009. Es va celebrar 

a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. L’objectiu del simposi va ser 

analitzar el panorama de l’edició, debatre sobre el seu futur i formular recomanacions 

per al disseny de polítiques públiques de producció, difusió i accés al llibre valencià, 

amb un èmfasi especial en les campanyes de lectura i en el paper de les biblioteques 

com a centres de promoció cultural. Els professionals participants van representar tots 

els àmbits implicats: 36% bibliotecaris; 19% del món editorial, 4% llibreters, 12% gestió 

cultural i animació lectora, 18% investigadors, docents i estudiants de postgrau, i 

finalment, 11% d'altres activitats. Els assistents, a manera de conclusions del simposi, 

elaboraren un document final anomenat Directrius per al disseny de polítiques 

públiques de lectura. Aquest document arreplegava unes constatacions inicials, entre 

les quals destacava que la lectura és una responsabilitat social que comporta la 

implicació dels polítics, dels tècnics i professionals del llibre; que les biblioteques 

públiques són un dels instruments bàsics en la formació dels lectors; que els 

programes de foment de la lectura constitueixen un element bàsic en el sistema 

cultural de les societats avançades i, finalment, que la indústria valenciana del llibre 

s'ha desenvolupat en les últimes dècades de manera extraordinària. Posteriorment, 

proposaren com a objectius estratègics desenvolupar els instruments que 

garantisquen l'accés als llibres i el gaudi de la lectura, estimular i fomentar la 

creativitat dels autors valencians, protegir els drets d'autors i editors en aplicació de 

les normes legals sobre propietat intel·lectual, potenciar la indústria editorial pròpia 

com a un dels instruments més eficaços de foment de la lectura, d'estímul a la 

creativitat i de protecció i difusió del valencià, dissenyar programes de foment de la 

lectura que connecten amb les necessitats de la col·lectivitat a què s'adrecen, instar els 

responsables autonòmics de cultura i educació a mantindre, sistematitzar i coordinar 

les iniciatives de promoció de la lectura i instar els mitjans de comunicació públics i 

privats perquè presten més atenció al llibre i a la lectura i fomenten l'ús de la xarxa de 

                                                        
4  http://www.aepv.net/Sobre-la-lectura/Sobre-la-lectura_va_16.html 

5 http://www.aepv.net/ 
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biblioteques. Finalment, es van fer una sèrie de recomanacions al govern valencià, i en 

particular als consellers de Cultura i Educació, perquè assumisquen i posen en marxa 

les següents mesures específiques: la creació d'organismes culturals específics que 

aglutinen les diferents línies d'actuació i suport a la indústria del llibre; l'estudi científic 

de la producció editorial i dels hàbits i pràctiques de lectura i la gestió de la projecció 

exterior de la literatura i dels autors valencians; la dotació de recursos econòmics 

indispensables per al bon funcionament de la xarxa de biblioteques públiques i la 

participació en la planificació, coordinació, gestió administrativa i avaluació 

contrastada dels programes  

d'animació lectora; i l’adopció de mesures polítiques encaminades a enfortir l'edició 

del llibre valencià i a potenciar els hàbits lectors dels ciutadans. Aquest document es va 

elaborar amb la intenció de demanar una entrevista amb la consellera de Cultura per a 

presentar aquest document de cara a la llei futura de biblioteca pública i lectura6. 

L’entrevista mai no es va dur a terme.  

El reclam d’un pla lector per part del Fòrum Valencià del Llibre. El Fòrum Valencià del 

Llibre7 és una plataforma unitària creada pel sector valencià del llibre el 23 d'abril del 

2008 per a reivindicar un major protagonisme del mateix en la societat actual. Naix 

amb voluntat de permanència, per reivindicar els temes fonamentals que les 

institucions han d'afrontar sobre el món del llibre. El primer tema que reivindica és el 

seguiment de la signatura i compliment del conveni entre el Ministeri i la Conselleria 

de Cultura, per a la dotació de les biblioteques públiques. El segon tema que reclama 

és la presència del llibre als mitjans, sobretot als públics, i exigeix al govern un pla de 

foment de la lectura i un pla lector escolar.  

El Fòrum Valencià del Llibre reclama un Pla Lector Escolar que dignifique les 

biblioteques escolars amb l’increment de dotacions i la incorporació de la figura del 

bibliotecari dins de la plantilla dels centres docents.  

 

També les biblioteques escolars estan en el punt de mira del sector pel que 

el Fòrum se suma a les gestions començades pels editors amb la Conselleria 

d'Educació per a establir línies de treball que contribuïsquen a la posada en 

marxa d'un Pla Lector Escolar que incloga la dignificació de les biblioteques 

escolars amb l'increment de les dotacions i la incorporació de la figura del 

bibliotecari en les plantilles dels centres docents8. 

                                                        
6
 L’any 2011,  la Generalitat Valenciana publica la Llei 4/2011 de 23 de març, de biblioteques.   

7
<http://forumllibre.blocspot.com>. 

   8 Dimecres 4 de juny de 2008 El Fòrum Valencià del Llibre demanarà al Consell un impuls a les 

biblioteques  <http://forumllibre.blocspot.com/>. 
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Formació de mediadors 

El País Valencià disposa de tres iniciatives públiques pel que fa a la formació de 

mediadors per al foment de la promoció de la lectura: una, amb els cicles de 

conferències Escola de pares i mestres, una altra, a través del Diploma en Cultura, 

Lectura i Literatura per a Infants i joves de la Universitat de València i una tercera, amb 

els cursos dels centres de formació, innovació i recursos educatius. Totes tres tenen 

com a objectiu principal formar professionals com a especialistes que puguen treballar 

en els camps de desenvolupament d’hàbits lectors i en programes d’animació a la 

lectura. 

El cicle de conferències Escola de pares i mestres s’inicia l’any 2007. La professora 

Gemma Lluch de la Universitat de València coordina i dirigeix el cicle. Les conferències 

les organitzen l'Associació d'Editors del País Valencià, conjuntament amb FAPA 

València i el CEFIRE de València. Es caracteritza perquè és un aplec de diferents 

professionals del món del llibre: institucions de foment de la lectura, autors, editors, 

il·lustradors, investigadors, professors i bibliotecaris. Aquests professionals es donen 

cita per a parlar de la importància de la lectura, de com fer llegir els més joves i 

aprofitar allò que més els agrada per apropar-los als llibres. A més, totes les 

conferències estan enregistrades en vídeo i poden consultar-se íntegrament9.  

El Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves10 es caracteritza per ser 

un diploma d’actualització de coneixements. Està dirigit per Gemma Lluch, l’organitza 

l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i disposa de la col·laboració de la 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, el CEPLI-

Universidad de Castilla-La Mancha, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, la 

Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, l’Associació d’Editors del País Valencià i 

el Consell Català del Llibre per a Infants i Joves (OEPLI-IBBY). Va dirigit als docents de 

Primària i Secundària, bibliotecaris, treballadors d’editorials i afins, llicenciats en 

Filologia i Pedagogia, i diplomats en Magisteri. El Diploma s’estructura en tres blocs: la 

cultura per a infants i joves, la lectura i la interpretació de textos, i la literatura per a 

infants i joves, cadascun dels quals consta d’unes determinades sessions (l’animació a 

la lectura, l’hàbit lector, la promoció de la lectura, el món editorial, les xarxes socials), 

impartides per professors o especialistes en l’àmbit.  

                                                                                                                                                                   
 

9
<http://www.aepv.net/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-lectura/Escola-de-pares-i-mestres-per-a-la-     
lectura_va_15.html>. 

10
<http://www.adeit.uv.es/av/info/va/index.php?codigo=10312150_3>. 
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Els centres de formació, innovació i recursos educatius (Cefire)11 formen part del Servei 

de Formació de Professorat de la Generalitat Valenciana, que té assignades les 

funcions de realitzar la promoció, actualització i millora contínua de la qualificació 

professional del professorat i l'adequació dels coneixements i mètodes a l'evolució de 

la ciència i de les didàctiques específiques i la seua certificació. Per a dur a terme una 

completa formació del professorat, s’imparteixen cursos, s’organitzen jornades i es 

resolen convocatòries d’ajudes econòmiques. Pel que fa a la promoció de la lectura i a 

l’ús de la biblioteca escolar cal esmentar, entre altres, el Curs de Dinamització i Gestió 

de Biblioteques Escolars que va organitzar el Cefire de València durant l’any 2007, 

l’Ordre ECI/2687/2007, de 6 de setembre, per la qual es convoquen ajudes per a 

l’elaboració de materials per a facilitar la lectura i les biblioteques escolars en les 

diferents àrees i materials del currículum i per a la realització d’estudis sobre la lectura 

i les biblioteques escolars i les Jornades sobre Biblioteques Escolars i el Foment de la 

Lectura a Almussafes que va organitzar el Cefire d’Alzira durant l’any 2008. 

 Difusió 

A més de la programació de documents, l’encontre de professionals i la formació de 

mediadors de l’àmbit lector, es disposa d’iniciatives d’altres entitats que tenen com a 

objectiu promoure la lectura amb activitats dirigides al públic escolar i amb campanyes 

dels mitjans de comunicació adreçades al públic en general. 

La Biblioteca Valenciana i la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques 12 

anualment organitza cursos i trobades centrats en la promoció de la lectura i l’ús de 

biblioteca escolar, entre els quals destaca, des de l’any 2001, el Cicle d’Animació a la 

Lectura. Escriptors a la Biblioteca Valenciana amb xiquets i joves. Aquest cicle està 

destinat a l’alumnat d’ESO i de Batxillerat i s’emmarca dins de la campanya de 

promoció de la lectura. Els encontres amb escriptors es desenvolupen en el Monestir 

de Sant Miquel dels Reis i comencen a les deu del matí amb una visita guiada, tot 

seguit, cap a les dotze, es realitza l’encontre amb els autors. Prèviament els autors 

atenen els mitjans de comunicació. I, paral·lelament, hi ha la possibilitat de veure en la 

biblioteca una exposició que mostra, mitjançant fotografies i informacions, els 

principals autors que han participat en les anteriors edicions que s’han celebrat. 

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua13 posa en marxa una campanya audiovisual per a 

promoure el foment de la lectura . L’AVL va ser creada per la Llei Valenciana 7/1998, 

                                                        

11
 <http://www.edu.gva.es/per/val/sfp_0_sfp.asp>. 

12<http://bv.gva.es/agenda/sm_agenda/cursos_val.php>. 

13
 <http://www.avl.gva.es>.  
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de 16 de setembre de 1998, de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. És una 

institució de la Generalitat Valenciana. Té per objecte determinar i elaborar la 

normativa lingüística del valencià, analitzar-la i completar la normativització. A més, 

promou la lectura de llibres i premsa en valencià. L’any 2009 presenta una campanya 

audiovisual de promoció a la lectura anomenada Deu raons per a llegir en valencià14 a 

través de les televisions locals i comarcals del País Valencià. La campanya va constar de 

deu espots de vint segons, en què diferents personatges del món de la cultura i de les 

lletres, de l’esport, de la televisió, de la música i del teatre, entre altres, van donar la 

seua raó personal per a parlar i llegir en valencià. 

  

                                                        
14

<http://www.youtube.com/watch?v=a0c2VaufzdM>. 
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Apèndix 2. Obres divulgatives 

 

Hi ha tres regles d’or per a conquistar nous lectors: 

Triar la lectura apropiada a cada edat. 

Explicar-los els textos per ajudar-los a comprendre’ls. 

Parlar i comentar els llibres, com es fa, per exemple, amb una pel·lícula.  

(Máñez i Martínez, 2009: 18) 

 

Les obres divulgatives ensenyen els fills, pares i mestres els beneficis de la lectura i 

funcionen de guia perquè s’aconseguisca que la lectura forme part del dia a dia. Entre 

les moltes obres divulgatives que hi ha actualment a l’àmbit lingüístic català, podem 

destacar les de Girbés (2006), Teixidor (2007), Máñez Aracil i Martínez Martínez (2009) 

i Ballester (2009), les quals escriuen una sèrie de consells divulgatius adreçats als pares 

i als mestres per a convertir els fills i els alumnes en lectors competents. És interessant 

esmentar que aquests quatre exemples que coincideixen en la seua finalitat última, 

provenen de tres àmbits relacionats però, al mateix temps, diferents, com són el món 

editorial (Fundació Bromera per al foment de la lectura), les institucions públiques 

(Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques) i la figura de l’escriptor (Emili 

Teixidor). Les quatre obres coincideixen a fer la funció de guia pràctica per a fer bons 

lectors i es proposen aconseguir que els joves facen de la lectura un element més de la 

seua vida. Els llibres reflexionen sobre el plaer de la lectura i sobre la incitació a la 

lectura. També parlen del paper tan decisiu que juguen l’escola, les biblioteques i les 

famílies i de les repercussions personals i socials que pot aportar ser un gran lector. 

L’última de les guies esmentades, a més, se centra en el gènere de la poesia i té com a 

objectiu primer proporcionar estratègies i recursos per a incitar pares, mares i docents 

a redescobrir el plaer de llegir textos poètics. 

A més d’aquestes guies en format paper, també es pot trobar material a la xarxa. 

Destaca el centre virtual Leer.es. Aquest disposa, a la secció “Familias”, de consells per 

a crear bons lectors15, concretament un decàleg adreçat a pares i un decàleg adreçat 

als xiquets.  

  

                                                        
15

<http://familias.leer.es/category/10-ideas-padres/>. 
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Apèndix 3. Compromisos dels professors  

NÚM. DOCUMENT TREBALL DE CAMP 

 

1 

TÈCNICA 

 

Compromisos del professorat en la investigació 

 

 

MÈTODE 

 

Recollida de dades no observacionals 

 

PLANTEJAMENT D’INVESTIGACIÓ 

 

Grup de discussió 

 

FORMAT 

 

Document original escanejat 

 

DATA 

 

10-2010 

 

PARTICIPANT 

 

Investigadora 

Professors 

 

 

CENTRE ESCOLAR 

 

Escola Gavina 

Colegio Helios 

IES Joanot Martorell 

 

MOTS CLAU 

 

Treball de camp 

Promoció de la lectura 

Tecnologies 

Biblioteca 

Clubs de lectura 

Activitats centre 

Activitats aula 

Plataformes 

Wiki, bloc, pàgina web 
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Compromís d’Antoni de la Torre Chocano 
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Compromís d’Albert Dasí i Aloi 
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Compromís d’Evaristo Romaguera Escuder 
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Apèndix 4. Taules dels percentatges del qüestionari  

NÚM. DOCUMENT TREBALL DE CAMP 

 

2 

TÈCNICA 

 

Qüestionari 

 

MÈTODE 

 

Recollida de dades no observacionals 

 

PLANTEJAMENT D’INVESTIGACIÓ 

 

Estudi de casos 

Triangulació 

 

FORMAT 

 

Document de despatx 

 

DATA 

 

10-2010 

 

PARTICIPANT 

 

Investigadora 

Grup aula 

 

CENTRE ESCOLAR 

 

Escola Gavina 

Colegio Helios 

IES Joanot Martorell 

 

MOTS CLAU 

 

Treball de camp 

Promoció de la lectura 

Tecnologies 

Biblioteca 

Clubs de lectura 

Activitats centre 

Activitats aula 

Plataformes 

Wiki, bloc, pàgina web 
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PERCENTATGES DEL QÜESTIONARI 

 

1. Què significa llegir per a tu? PREGUNTA AVALUACIÓ 

 

2. T’agrada llegir? PREGUNTA TANCADA 

Els agrada llegir a: 

Gavina 81% 

Helios 83% 

Martorell 92% 

Tots 86% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Resposta afirmativa 21 20 24 

Resposta negativa 3 4 1 

Sense resposta 2 0 1 

 

3. Quina actitud tens cap a la lectura? Com la valores? PREGUNTA AVALUACIÓ 

Hi ha una valoració positiva cap a la lectura: 

Gavina 81% 

Helios 83% 

Martorell 65% 

Tots 76% 

Al Martorell, no cap a la lectura obligatòria (23%), per això ha baixat. 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Resposta afirmativa 21 20 17 

Resposta negativa 5 3 9 
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Sense resposta 0 

 

 

1 0 

 

4. Què lliges? PREGUNTA OBERTA 

Quan els pregunten què lligen, contesten llibres de literatura: 

Gavina 96% 

Helios 79% 

Martorell 81% 

Tots 86% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Literatura, premsa 25 19 21 (un ha dit llibres 

obligatoris) 

Internet 0 0 0 

Tot 1 4 4 (un notícies a Internet)  

No contesta 0 1 0 

 

5. On lliges? PREGUNTA OBERTA 

A Martorell lligen únicament a casa un 96%. 

A Gavina i Helios lligen tan a casa com a l’escola, un 58% i un 58% respectivament, fan 

lectura a classe de llengua.  

A Martorell no lligen literatura al centre.  

Alguns esmenten Internet, com a espai de lectura. 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Casa (llit, sofà, taula...), 11 8 25 
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cotxe, càmping... 

Escola (inclosa BBEE) 0 2 0 

Tot 15 14 1 

 

6. Quan lliges? Quant de temps pots arribar a estar llegint? PREGUNTA OBERTA 

Aquesta pregunta no s’ha entés de la mateixa manera i, per tant, no aporta dades 

comparatives. A més, com que eren dues, alguns no l’han contestat. 

A Martorell quan els enganxa un llibre lligen fins a acabar-se’l un 76%. 

A Gavina lligen diàriament entre 30 minuts i 45 un 50%, encara que quan els enganxa 

un llibre lligen fins a acabar-lo un 35%. 

A Helios lligen diàriament quan tenen temps lliure entre 30 minuts i una hora un 46%, 

encara que quan els enganxa un llibre lligen fins a acabar-lo un 33%. 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

De nit 7 6 10 

De vesprada 2 2 1 

Tot 1 2 0 

Menys d’una hora 13 5 3 

Una hora 2 6 0 

Més d’una hora 9 8 20 

 

7. Per què lliges? PREGUNTA OBERTA 

El motiu principal de llegir és el plaer; agrada, relaxa, entreté, intriga, interessa: 

Gavina 81% 

Helios 79% 

Martorell 85% (que inclou un 35% d’obligació) 

Tots 82% 

 ESCOLA GAVINA COLEGIO HELIOS IES J. MARTORELL 
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26 

 

24 26 

Obligat 2 2 2 

Plaer (agrada, relaxa, 

intriga, entreté, interessa, 

no avorrir-se,) 

15 17 12 

Aprendre (augmenta 

vocabulari, aprendre 

idiomes) 

3 1 1 

Plaer i aprendre 4 2 1 

Plaer i obligació 2 0 9 

Tot 0 0 1 

 

8. Normalment, què lliges: llibres, revistes, còmics, pàgines web, videojocs... 

PREGUNTA OBERTA 

Lligen format paper però també a Internet: 

Gavina 65% 

Martorell 65% (també un 34% videojocs ) 

A Helios, sobretot format paper 58% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Llibres 1 6 1 

Revistes 0 0 0 

Còmics 1 0 0 

Paper 2 8 6 

Paper i Internet 13 1 10 

Pàgines web 0 1 0 

Videojocs 0 0 2 

Paper i videojocs 2 5 0 
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Internet i videojocs 0 1 0 

Tot 6 2 7 

 

9. Utilitzes la biblioteca? Amb quina freqüència? Per a què? PREGUNTA SEMIOBERTA 

L’ús de la biblioteca és mínim a Martorell 88% i, a Helios 58%, i a Gavina, 

setmanalment la freqüenten un 58%. 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Mai, quasi mai o molt 

poc 

9 14 23 

Setmanalment 15 5 3 (estudiar, fer deures, 

préstec) 

Quasi tots els dies  1 5 (deures, llegir) 0 

 

10. Tens un bon domini d’Internet? PREGUNTA TANCADA 

Tenen un bon domini d’Internet: 

Gavina 81% 

Helios 92% 

Martorell 96%  

Tots 89% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Resposta afirmativa 21 22 25 

Resposta negativa 3 2 1 

Sense resposta 2 0 0 

 

11. A quina xarxa social pertanys? Quants correus electrònics tens? PREGUNTA 

OBERTA 
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Pertanyen a una xarxa social:  

Gavina 73% 

Helios 92% 

Martorell 100%  

Tots 88% 

 

Tenen correu electrònic: 

Gavina 96% 

Helios 88% 

Martorell 100%  

Tots 95% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Xarxa social Tuenti, 

Facebook,  

Messenger i 

Google 

19 22 26 

Un o més correus 

electrònics (hotmail) 

25 21 26 

 

Sense resposta 0 3 no respon correu 0 

 

12. Per a què sols utilitzar Internet? PREGUNTA OBERTA 

Utilitzen Internet per a comunicar-se, fer treballs i buscar informació:  

Gavina 77%, hi ha un 23% que també l’utilitza per a jugar 

Helios 79%, hi ha un 21% que també l’utilitza per a jugar 

Martorell 50%, hi ha un 50% que també l’utilitza per a jugar  

Tots 61% 
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 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Comunicar-te amb amics 

 

2 2 1 

Comunicar-te amb amics, 

treballar escolar i/o 

buscar informació 

(vídeos, música...) 

 

18 (set sols per a buscar 

informació, o no tenen 

xarxes o no les usen 

quasi) 

17 (5 sols per a buscar 

informació, o no tenen 

xarxes o no les usen 

quasi) 

12 

Comunicar-te amb amics 

i jugar 

1 (un sols per a jugar, ) 2 (un diu que per a 

entretindre’s) 

7 (un diu que per a 

entretindre’s, un altre 

que per a jugar) 

Tot 5 3 6 

Sense resposta 0 0 0 

 

1. Qui són els components de la teua família? PREGUNTA OBERTA 

 

2. Quins estudis tenen? PREGUNTA OBERTA 

A Gavina i Helios un 58% i un 38% no saben els estudis dels pares i un 38% i un 42% 

saben que els pares estudiaren a la universitat 

A Martorell un 50% estudiaren Formació Professional o Batxillerat i un 35% anaren a la 

universitat 

 

MARE ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Sense estudis   1 

Graduat  1 3 

Batxillerat/mòdul 1 4 13 

Universitaris 10 10 9 

No ho sé 15 9 0 
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PARE ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Sense estudis   0 

Graduat  2 7 

Batxillerat/mòdul 1 2 11 

Universitaris 9 11 7 

No ho sé / no contesta 15 / 1 (no hi ha pare) 9 1 (no hi ha pare) 

 

3. En què treballen (per saber el nivell socioeconòmic)? PREGUNTA OBERTA 

A Gavina i Helios un 54% i un 58% són professionals (metges, docents, enginyers, 

advocats...), a Martorell un 58% són empleats (d’un establiment, mecànic, comercials, 

administratiu...) i un 35% són professionals. 

 

MARE ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Empleats (fàbrica, 

mecànic, agents, 

comercials, tècnics. 

administratius, EMT...) 

6 5 15 

Professionals 

(metge, periodista, 

advocat, docents, 

gerents, militar, 

enginyer...) 

15 /1 (madrastra 

advocada) 

13 9 

 

Empresaris  3 2  

No treballen (mestressa) 1 4 2 

No ho sé 1   

 

PARE ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Empleats  7 3 15 

Professionals  11 16 9 
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Empresaris (negoci propi) 4 4 1 

No treballen 1 / 1 (no hi ha pare) 0 1 (no hi ha pare) 

No ho sé 2 1 (la parella de sa mare) 0 

 

4. On viviu? PREGUNTA OBERTA 

Ja ho tinc de les històries de vida. 

 

5. Es llig a casa? Què? Amb quina freqüència? PREGUNTA SEMIOBERTA 

A casa es llig diàriament sobretot llibres, les mares les que més:  

Gavina 96% 

Helios 92% 

Martorell 96%  

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Sí 25 22 25 

No (molt poc) 1 2 1 

 

6. Consideres que a la teua família són lectors, poc lectors o gens lectors? 

PREGUNTA TANCADA  

La família és lectora: 

Gavina 96% 

Helios 63% 

Martorell 81%  

Tots 80% 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Lectors  25 15 21 

Poc lector 1 8 5 
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Gens lectors 0 1 0 

 

7. Quina actitud davant de la lectura tenen a ta casa? PREGUNTA AVALUACIÓ 

La família té una actitud positiva cap a la lectura:  

Gavina 92% 

Helios 83% 

Martorell 92%  

Tots 89% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Actitud positiva 24 20 24 

Actitud negativa 1   

Indiferència  2  

Sense resposta 1 2 2 

 

8 Feu alguna activitat relacionada amb la lectura? Quina? PREGUNTA SEMI-

OBERTA 

A casa no fan activitats relacionades amb la lectura:  

Gavina 42%, però un 54% sí  

Helios 75% però un 17% sí 

Martorell 50% però un 42% sí 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Sí 14 4 11 

No 11 18 13 

Sense resposta 3 2 1 
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9. Tens connexió a Internet a casa? Des de quan? PREGUNTA SEMIOBERTA 

Tenen Internet a casa, des de fa molt: 

Gavina 73% (un 25% des de fa poc) 

Helios 92%  

Martorell 92%  

Tots 86% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Sí, fa molt 19 22 24 

Sí, fa poc (fins a 2 anys) 6  1 2 

No 1   

Sense resposta 1 1  

 

10. Consideres que a la teua família són cibernautes, poc o gens? PREGUNTA 

TANCADA 

La família és cibernauta: 

Gavina 77% 

Helios 58% 

Martorell 69%  

Tots 68% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Cibernautes 20 14 18 

Poc Cibernautes 4 6 7 

Gens Cibernautes 1 2 1 

Sense resposta 1 1 0 
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11. Quina actitud davant d’Internet tenen a ta casa? PREGUNTA AVALUACIÓ 

La família té una actitud positiva cap a Internet: 

Gavina 88% 

Helios 75% 

Martorell 92%  

Tots 92% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Actitud positiva 23 18 24 

Actitud negativa  2  

Indiferència 1   

Sense resposta o no saben 2 4 2 

 

12. Feu alguna activitat relacionada amb Internet? Quina? PREGUNTA SEMI-

OBERTA 

A casa no fan activitats relacionades amb Internet:  

Gavina 35%, però un 54% sí  

Helios 88%  

Martorell 58% però un 35% sí 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Sí 14 1 9 

No 9 21 15 

Sense resposta 3 1 2 

 

1. Estàs satisfet amb l’escola? PREGUNTA TANCADA 

Estan satisfets amb l’escola:  
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Gavina 96% 

Helios 81% 

Martorell 96%  

Tots 93% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Resposta afirmativa 25 21 25 

Resposta negativa 0 2 1 

Sense resposta 1 1 0 

 

2. Què t’agradaria fer a classe al voltant de la lectura? PREGUNTA OBERTA 

Gavina 42% no ho saben 

Helios 33% llegir més temps a classe 

Martorell 54% més comentaris i debats  

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Llegir a classe més 2 8 (els encanta, volen més 

temps) 

3 

Biblioteca 1 0 0 

Lectures no obligatòries 1 (a casa) 0 2 (que siguen actuals) 

Internet 5 (visitar blocs i xarxes, 

lectura a l’ordinador) 

1 1 (relats digitals) 

Lectura col·lectiva i 

debats 

3 (parlar, comprensió 

lectora) 

5 14 (debats, tertúlies per 

capítols...) 

Més activitats de creació 

a classe 

1 (escriure poemes) 2 0 

Excursions. Teatre 0 0 1 

Sense resposta o no saben 11 4 1 
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Res 1 1 3 

El que ja fem 1 3 1 

 

3. Què t’agradaria deixar de fer a classe al voltant de la lectura? 

PREGUNTA OBERTA 

No deixarien de fer res a classe: 

Gavina 42% 

Helios 71% 

Martorell 35%, encara que un altre 35% llevaria els exàmens  

Tots 49% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Exàmens 0  9 (substituïts per debats) 

Resums, fitxes i 

preguntes de l llibre 

2 (comprensió lectora) 2 2 

Llegir llibres 3 (rondalles, diferents 

ritmes) 

1 5 (roïns, obligatoris, 

antics, en veu alta) 

Deures (escriure, llibreta) 4 (menys activitats, 

escriure) 

1 0 

Sense resposta o no saben 6 3 1 

Res 11 17 9 

 

4. Feu activitats de foment de la lectura a l’escola? PREGUNTA TANCADA 

Es fa foment de la lectura a l’escola (a l’aula a Martorell), 

Gavina 88% 

Helios 83% 

Martorell 88% 

Tots 87% 
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 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Resposta afirmativa  21 19 20 

Resposta negativa 1 2 3 

Sense resposta 4 3 3 

 

5. Com valoraries els llibres recomanats des de l’escola? PREGUNTA 

AVALUACIÓ 

Valoren positivament els llibres recomanats des de l’escola: 

Gavina 73% 

Helios 50% 

Martorell 19% 

Tots 47% 

A Martorell un 35% no els agraden els llibres que els posen obligatoris.  

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Valoració positiva  19 12 (un diu que podria 

millorar-se) 

5 (per a la nostra edat bé) 

Regulars, depenent de 

l’assignatura 

6 4 (prefereixen els seus) 12 

Valoració negativa 

(avorrits) (obligatoris) 

0 5 9 (parlen dels llibres que 

els manen a l’escola en 

general, castellà també) 

Sense resposta o no ho 

saben 

1 3 0 

 

6. Feu activitats de foment de la lectura a través de les tecnologies? 

Quines? PREGUNTA SEMIOBERTA   

Es fan activitats de foment de la lectura amb TIC: 

Gavina 77% 

Helios 54% 
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Martorell 58% 

Tots 63% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Resposta afirmativa 20 13 15 (sols en valencià) 

Resposta negativa 3 7 (un, quasi ninguna) 10 

Sense resposta o no ho 

saben 

3 4 1 

 

7. Com valoraries l’ús d’Internet a l’escola? PREGUNTA AVALUACIÓ 

Al centre s’usa Internet:  

Gavina 81% 

Helios 58% 

Martorell 69% 

Tots 70% 

Malgrat que siga lent i facen ús, tots voldrien que aquest augmentara i que es fera en 

totes les assignatures.  

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Valoració positiva  21 14 (però podria millorar-

se) 

18 (a la majoria de 

treballs, utilitzen 

Internet, únicament amb 

Toni) 

Valoració negativa 4 8 8 (poc ús i lent) 

Sense resposta o no ho 

saben 

1 2 0 

 

8. Utilitzes l’ordinador com a recurs didàctic per a estudiar? PREGUNTA 

TANCADA 

Consideren l’ordinador un recurs didàctic per a estudiar: 
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Gavina 73% 

Helios 63% 

Martorell 80% 

Tots 71% 

Sobretot l’utilitzen per buscar informació a la Viquipèdia. 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Resposta afirmativa 19 15 20 

Resposta negativa 6 9 6 

Sense resposta 1 0 0 

 

9. Creus que la informàtica és fonamental per al teu futur? PREGUNTA 

TANCADA 

La informàtica és fonamental per al futur: 

Gavina 88% 

Helios 83% 

Martorell 88% 

Tots 87% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Resposta afirmativa 23 20 23 

Resposta negativa 2 4 3 

Sense resposta 1 0 0 

 

10. Consideres important l’ús de la tecnologia per al teu procés de formació 

acadèmica? Per què? PREGUNTA SEMIOBERTA/AVALUACIÓ 

Consideren important l’ús de les tecnologies per a formar-se acadèmicament: 
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Gavina 81% 

Helios 67% 

Martorell 96% 

Tots 82% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Resposta afirmativa 21 16 25 

Resposta negativa 3 7 1 

Sense resposta 2 1 0 

 

11. Utilitzes l’ordinador per a realitzar els teus treballs escolars? PREGUNTA 

TANCADA 

Utilitzen l’ordinador per fer els treballs escolars: 

Gavina 96% 

Helios 83% 

Martorell 100% 

Tots 93% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Resposta afirmativa 25 20 26 

Resposta negativa 1 4 0 

Sense resposta 0 1 0 

 

12. Consideres que l’ús dels blocs, les xarxes socials i els wikis a l’aula pot 

beneficiar la promoció de la lectura. Per què? PREGUNTA SEMI-

OBERTA/AVALUACIÓ 

Opinen que sí és beneficiós perquè motiva l’alumnat: 

Gavina 84% 
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Helios 67% 

Martorell 88% 

Tots 82% 

 

 ESCOLA GAVINA 

26 

COLEGIO HELIOS 

24 

IES J. MARTORELL 

26 

Resposta afirmativa 23 16 23 

Resposta negativa 1 7 2 

Sense resposta o no ho 

saben 

2 1 1 
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Apèndix 5. Història de vida individual  

NÚM. DOCUMENT TREBALL DE CAMP 

 

3 

TÈCNICA 

 

Història de vida 

 

MÈTODE 

 

Recollida de dades no observacionals 

Anàlisi i interpretació 

 

PLANTEJAMENT D’INVESTIGACIÓ 

 

Estudi de casos 

Triangulació  

 

FORMAT 

 

Historial Messenger 

 

DATA 

 

10-2010 

 

PARTICIPANT 

 

Investigadora 

Alumnes 

 

CENTRE ESCOLAR 

 

Escola Gavina 

Colegio Helios 

IES Joanot Martorell 

 

MOTS CLAU 

 

Treball de camp 

Promoció de la lectura 

Tecnologies 

Biblioteca 

Clubs de lectura 

Activitats centre 

Activitats aula 

Plataformes 

Wiki, bloc, pàgina web 
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HISTÒRIA DE VIDA AMB ROSER 

Roser diu: 

Hola Maite 

Maite tesi doctoral diu: 

Hola Roser, bona nit. Comencem ja? 

Roser diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Primer m'has de dir el teu nom complet. 

Roser diu: 

Roser Verdevio Dasí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quants anys tens? 

Roser diu: 

11 anys. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quin curs fas? 

Roser diu: 

6è de Primària. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quines aficions tens? 

Roser diu: 

M'agrada l'esport, faig triatló també m'agrada la música, estudie violí i piano i 

m'agrada llegir. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Veig que ets una xica molt ocupada i amb moltes aficions. 

Roser diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per què creus que volia parlar amb tu? 
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Roser diu: 

Perquè vols saber coses del que llisc. 

Maite tesi doctoral diu: 

Va per ahí, va per ahí. 

Roser diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

I què és el que t'agrada llegir més? 

Roser diu: 

M'agrada molt Laura Gallego i Maite Carranza i en aquest moment estic llegint El 

quadern d'Àngela de Raquel Ricard. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé Roser. I per què penses que llegir és important? 

Roser diu: 

Perquè t'imagines un món nou, coneixes històries i també per no avorrir-te. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord, m'has donat un munt d'opcions. Una coseta, quines notes sols traure? 

Roser diu: 

Notables i excel·lents però les matemàtiques en la part de problemes em costen i no 

trac tan bona nota. 

Maite tesi doctoral diu: 

Tot no podia Roser tranquil·la, a poc a poc. 

Roser diu: 

Sí.  

Maite tesi doctoral diu: 

I quina relació mantens amb la teua família?  

Roser diu: 

Molt bona. Són uns pares extraordinaris i sempre volen el bé per a mi. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quina sort! I amb teus els amics? 
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Roser diu: 

Bona. Tinc amics a l'escola, a la música i al poble on visc i en l'esport. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé Roser, què lliges a l'escola? 

Roser diu: 

Els llibres que em trobe i el resum em sembla interessant. M'acabe de llegir Castigats 

de teatre de Bromera. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quan lliges a l'escola? 

Roser diu: 

A la biblioteca, en matiners quan trobe un espai lliure en l'escola i també quan acabe 

els exàmens si em dóna temps llisc un poc. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. I a casa, què lliges a casa? 

Roser diu: 

Quan tinc un foradet sobretot de nit que em pose a llegir fins que m'entra por, si 

estic llegint alguna cosa de misteri o intriga. 

Maite tesi doctoral diu: 

I actualment (aquesta setmana) què has llegit a casa? 

Roser diu: 

El llibre de Raquel perquè el de Castigats me l'acabí el dimarts venint en cotxe. 

Maite tesi doctoral diu: 

I a casa sols lliges llibres de l'escola? 

Roser diu: 

Depén aquest estiu he descobert Maite Carranza i m'he llegit la trilogia. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ok. I parles amb les teues amistats sobre les lectures? 

Roser diu: 

No molt, perquè quasi ninguna ha llegit Laura Gallego o Maite Carranza. Jo he fet un 

bloc però no ha donat molt d’èxit. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Com s'anomena el bloc que has fet? 

Roser diu: 

atenea2010-roser. En aquest bloc sols tinc unes noves amigues què no conec, però 

sols tinc 4 lectors, un la mare, jo, Ferran que és el meu germà i una de nou.  

Maite tesi doctoral diu: 

A poc a poc, intentaré fer-te propaganda i jo em faré també quan tinga una mica de 

temps. 

Roser diu: 

Sí, sí. Gràcies. 

Maite tesi doctoral diu: 

T'agraden les noves tecnologies? 

Roser diu: 

Sí, bo, són divertides. 

Maite tesi doctoral diu: 

I per què creus que són importants? 

Roser diu: 

Perquè pots parlar, buscar, contactar... No sé. 

Maite tesi doctoral diu: 

I per què les sol utilitzar tu? 

Roser diu: 

Per buscar coses, per contactar, per parlar, per enviar correus... Per moltes coses. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per a què les utilitzes al centre escolar? 

Roser diu: 

Per fer activitats, per buscar coses, per fer presentacions, per fer textos, etc. 

Maite tesi doctoral diu: 

En totes les assignatures? 

Roser diu: 

No, sols en la de socials, coneixement del medi, anglés i informàtica. 

Maite tesi doctoral diu: 
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I a llengua? 

Roser diu: 

Sí, per fer textos, portades, presentacions de treballs i per enviar-li correus al 

mestre. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, ja m'estranyava a mi. 

Roser diu: 

Sí, ja ho crec. 

Maite tesi doctoral diu: 

A casa per a què les utilitzes les tecnologies? Internet? 

Roser diu: 

Per buscar informació, fer treballs de classe, Powerpoint i per parlar amb les 

amigues. 

Maite tesi doctoral diu: 

I amb les amigues, quan de temps li dediques? 

Al dia vull dir. 

Roser diu: 

Poc, perquè no tinc temps, però de vegades quan busque algun foradet parle amb 

les amigues mentrestant d'amagades. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'amagades? Ha! ha! ha! 

Roser diu: 

És que si no, no tinc temps per comunicar-me. 

Maite tesi doctoral diu: 

I a banda del teu bloc, coneixes altres pàgines web, clubs, xats o fòrums que tracten 

la lectura? 

Roser diu: 

Les webs i blocs de les escriptores que m'agraden.  

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I creus que seria profitós utilitzar més Internet per promocionar la lectura? 

Per què? 
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Roser diu: 

Sí, perquè així alguns s'interessarien més, podríem parlar sobre els llibres, etc. 

Maite tesi doctoral diu: 

Internet motiva? 

Roser diu: 

Sí molt, perquè així puc descobrir noves coses d'activitats que m'interessen. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bona resposta.  

Roser diu: 

Però de vegades enganxen i t’han de dir prou. 

Maite tesi doctoral diu: 

És cert. I com són les classes amb Albert? 

Roser diu: 

Molt divertides, aprens divertint-te, fent textos, llegint poemes, mirant blocs i 

escrivint i fent un poc d'investigadors. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, molt bé Roser. Doncs ací finalitza la nostra primera conversa per a la història de 

vida. 

Roser diu: 

Molt bé. Bona nit. 

Maite tesi doctoral diu: 

Has estat còmoda? 

Roser diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Me n'alegre, jo també. Bona nit i una besadeta 

Roser diu: 

Una abraçada, adéu.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ja t'avisaré quan calga, adéu. 
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HISTÒRIA DE VIDA AMB ALBERT 

Maite tesi doctoral diu: 

Bona nit Albert. Estàs molt de temps esperant-me? 

Albert diu: 

 No, acabe d'arribar. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Doncs comencem, d'acord? 

Albert diu: 

Val.  

Maite tesi doctoral diu: 

Primer has de dir-me el teu nom complet. 

Albert diu: 

Albert Sánchez Muñiz. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quants anys tens? 

Albert diu: 

11. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quin curs fas? 

Albert diu: 

6é. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quines aficions tens? 

Albert diu: 

Llegir, jugar al futbol i fer fotos. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, i ara, per què creus que vull parlar amb tu? 

Albert diu: 

Perquè esteu fent un estudi d'alguna cosa. 
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Maite tesi doctoral diu: 

No saps de quina cosa? 

Albert diu: 

Sé que està relacionat amb la lectura. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord, doncs tens una idea. Quines notes sols traure? 

Albert diu: 

Notables. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I quina relació mantens amb la teua família?  

Albert diu: 

Molt bona. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quina sort! I amb els teus amics?  

Albert diu: 

També. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ets un xic afortunat. T'agrada llegir? 

Albert diu: 

Sí i anar al cine. 

Maite tesi doctoral diu: 

I què t'agrada llegir més? 

Albert diu: 

Llibres d'aventures. 

Maite tesi doctoral diu: 

Dis-me un llibre que t'haja agradat molt. 

Albert diu: 

Una col·lecció de quatre llibres de Geronim Stilton. 

Maite tesi doctoral diu: 

Això està molt bé. I què lliges a classe? 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 400 - 

 

Albert diu: 

Ara estic llegint un llibre preciós. Es diu Les cròniques de Nàrnia: El lleó la bruixa i 

l'armari. 

Maite tesi doctoral diu: 

I en quina classe el lliges? A quines hores? 

Albert diu: 

En biblioteca, els dimarts a les onze... Crec. 

Maite tesi doctoral diu: 

Una hora setmanal, vols dir? 

Albert diu: 

També llegim els llibres d'estudi i de filosofia. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, però el llibre de Les Cròniques de Nàrnia, l'has triat tu o el mestre? 

Albert diu: 

Jo. 

Maite tesi doctoral diu: 

I l'has agafat de la biblioteca, l'has comprat o te l'han deixat? 

Albert diu: 

En classe de biblioteca podem llegir el llibre que vulguem. 

Maite tesi doctoral diu: 

I qui us fa la classe de biblioteca? 

Albert diu: 

El director Albert. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. I el llibre és teu o deixat? 

Albert diu: 

Deixat. 

Maite tesi doctoral diu: 

Qui te l'ha deixat? 

Albert diu: 
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L'escola. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I a casa, què lliges? 

Albert diu: 

Tinc molts llibres però estic acabant-me el de Les cròniques de Nàrnia. 

Maite tesi doctoral diu: 

I ara no lliges res que no siga el llibre de la biblioteca de l'escola? 

Albert diu: 

En aquest moment no, perquè el de la biblioteca està a casa. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. I parles normalment amb el teus amics de les lectures que fas?  

Albert diu: 

De vegades. Quan un llibre m'agrada. 

Maite tesi doctoral diu: 

I t'agrada llegir? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I als amics amb que més et relaciones també? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

T'agrada utilitzar l'ordinador? 

Albert diu: 

Molt. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per a què t'agrada més utilitzar-lo? 

Albert diu: 

Per a les pàgines socials. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Quines? 

Albert diu: 

Messenger, Tuenti, Facebook i un bloc que hem fet un amic i jo. 

Maite tesi doctoral diu: 

Com es diu aquest bloc? 

Albert diu: 

noticies-6e-gavina.blogspot.com 

Maite tesi doctoral diu: 

Que bé! I per a què l'utilitzeu?  

Albert diu: 

De vegades per a fer els deures que ens fiquen en llengua. 

Maite tesi doctoral diu: 

I creus que són importants les noves tecnologies? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per què? 

Albert diu: 

Perquè ens permeten tindre-ho tot molt a mà. 

Maite tesi doctoral diu: 

I la lectura, creus que és important? 

Albert diu: 

També, per enriquir el nostre coneixement sobre la llengua. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, bona resposta. Utilitzeu molt les tecnologies a l'escola? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

En totes les assignatures? 

Albert diu: 
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No. 

Maite tesi doctoral diu: 

En quines sí? 

Albert diu: 

En llengua, en tecnologia, en socials i, de vegades, en naturals. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. I a casa, utilitzes molt l'ordinador? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per a què? 

Albert diu: 

Per a fer els treballs de l'escola i per a parlar amb els amics. 

Maite tesi doctoral diu: 

I amb els amics quan de temps estàs connectat al dia? 

Albert diu: 

Una hora. 

Maite tesi doctoral diu: 

Els teus pares t'ho controlen o tu mateix ho decideixes? 

Albert diu: 

Jo ho decidisc. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I ara, utilitzes les tecnologies i la lectura conjuntament? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Coneixes pàgines web, xarxes socials, clubs sobre la lectura? Quines? 

Albert diu: 

Sí, xtec, Tuenti, Facebook, edu 365, club geronimostilton... 

Maite tesi doctoral diu: 
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Que bé Albert, coneixes moltes eines per Internet relacionades amb la lectura. Com 

les coneixes? Qui te les ha dit? 

Albert diu: 

La meva mare. 

Maite tesi doctoral diu: 

Li agrada molt llegir i Internet? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quina sort que tens, doncs. I ara, com són les classe amb l'Albert? 

Albert diu: 

Divertides. 

Maite tesi doctoral diu: 

Què feu? 

Albert diu: 

Visitar blocs, anar a la web de l'escola... 

Maite tesi doctoral diu: 

Albert, tu i jo ja hem acabat aquesta primera entrevista. Has estat còmode parlant 

amb mi? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

De veritat? Me n'alegre, jo també he estat còmoda. 

Albert diu: 

Molt a gust. 

Maite tesi doctoral diu: 

Gràcies per tot Albert, estem en contacte. Bona nit, una besadeta. 

Albert diu: 

De res. Adéu. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Adéu. 

 

HISTÒRIA DE VIDA AMB MARIA 

Maite tesi doctoral diu: 

Bon dia Maria. 

María diu: 

Bon dia. 

Maite tesi doctoral diu: 

Estàs preparada? 

María diu: 

Crec que sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per què creus que vull parlar amb tu? 

María diu: 

Pel que vas comentar a classe sobre com influeixen les TIC en la lectura. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. Doncs dis-me el teu nom complet, en primer lloc. 

María diu: 

María Moreno Esteve. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quants anys tens? 

María diu: 

Tretze. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quin curs fas? 

María diu: 

2n d'ESO. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quines són les teues aficions? 

María diu: 
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Jugar a futbol, estar amb el amics, dibuixar i llegir. Jugue a l’equip femení de l’Eliana. 

Maite tesi doctoral diu: 

De quin equip ets? 

María diu: 

Professional del València i que jugue jo de L'Eliana. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, quina posició? 

María diu: 

Defensa. 

Maite tesi doctoral diu: 

Recorda'm on estaves asseguda a classe quan jo aní, perquè em recorde de tu. 

María diu: 

A la part dreta, la primera fila, al costat de la paret. 

Maite tesi doctoral diu: 

Féreu la gravació per al relat digital, no? 

María diu: 

Si, la vam finalitzar dimecres. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, ara parla'm de les teus notes, quines notes sols traure? 

María diu: 

Nou i deu. 

Maite tesi doctoral diu: 

Fantàstic. 

María diu: 

Gràcies. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quina relació tens amb els teus pares? 

María diu: 

Jo crec que és bona, algunes vegades millor i altres pitjor, però bona. 

Maite tesi doctoral diu: 
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I amb les amigues? Com dus la teua vida social? 

María diu: 

Doncs molt bé. 

Maite tesi doctoral diu: 

T'agrada llegir? 

María diu: 

Molt. 

Maite tesi doctoral diu: 

Què és el que més t'agrada llegir? 

María diu: 

Llibres o revistes. 

Maite tesi doctoral diu: 

Sobre què, concretament? 

María diu: 

Llibres normalment fantàstics i revistes de moda. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. I per què creus que és important la lectura? 

María diu: 

Perquè pots aprendre, informar-te i és una manera de comunicació molt important. 

Maite tesi doctoral diu: 

Què lliges al centre escolar? 

María diu: 

Els llibres de text i algun llibre per a la classe de castellà. 

Maite tesi doctoral diu: 

I a casa? 

María diu: 

Llibres, revistes i l'ordinador i, de vegades, algun còmic. 

Maite tesi doctoral diu: 

I amb els amics, llegiu, parleu de la lectura? 

María diu: 
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De vegades, si algú es lligb un llibre i li agrada molt ens diu als altres el títol del llibre 

o ens el presta. llig* 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, eixa correcció amb asterisc. 

María diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

I l'ordinador, t'agrada utilitzar-lo?  

María diu: 

Moltíssim. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per a què sobretot? 

María diu: 

Per a parlar amb els amics. 

Maite tesi doctoral diu: 

I creus que és important saber utilitzar-lo i utilitzar-lo? Per què? 

María diu: 

Sí, perquè al futur hi haurà moltes noves tecnologies i caldrà saber utilitzar 

l'ordinador. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per a què i quan l'utilitzes al teu centre escolar? 

María diu: 

Per a fer el relat digital, algun article per al periòdic del col·legi i, ara, per a parlar 

amb tu. 

Maite tesi doctoral diu: 

Utilitzeu l'ordinador, el canó o altres tecnologies? 

María diu: 

Sí, però l'utilitza el mestre per passar-nos la informació dels Powerpoint i alguns 

alumnes que tenen un ordinador portàtil se’l porten a classe i fan els deures a 

l'ordinador i no copien les exposicions, sinó que passen tota la informació en un 

llapis. 
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Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. I a ta casa, quin ús fas de l'ordinador? 

María diu: 

Per a parlar amb el amics, buscar informació per als treballs, descarregar música. 

Maite tesi doctoral diu: 

Vols dir que amb els amics utilitzes Internet i parleu sobre què feu, què busqueu, què 

heu descobert...? 

María diu: 

Sí, però no sempre és per Internet. 

Maite tesi doctoral diu: 

No? 

María diu: 

No, de vegades parlem d’açò a classe o ens cridem per telèfon. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja ho entenc. I quan esteu reunits sobre quines coses parleu d'Internet? 

María diu: 

Les xarxes socials, algun joc, etc. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé. Ara ja parlem de la lectura i les noves tecnologies... Coneixes pàgines web, 

fòrums, clubs, xarxes socials sobre la lectura? 

María diu: 

Sí, ací al col·legi hi ha un bloc dedicat únicament a la lectura. 

Maite tesi doctoral diu: 

I el consultes? 

María diu: 

Algunes vegades. 

Maite tesi doctoral diu: 

I has participat alguna vegada en una conversa, xat, fòrum sobre la lectura? 

María diu: 

Al club de lectura del col·legi. 
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Maite tesi doctoral diu: 

Com funciona? Conta'm la teua experiència. 

María diu: 

Ens deixen el títol del llibre que anàvem a llegir i si no el tenies ací al col·legi podies 

comprar-lo, quan ja tots teníem el llibre ens llegíem un nombre acordat de capítols ( 

tots els mateixos capítols) i, a la següent trobada del club, comentàvem que ens 

havia semblat. 

Maite tesi doctoral diu: 

Però no ho fèieu via Internet, era en persona. O hi havia xat o informació per 

Internet? 

María diu: 

Era en persona, però de vegades, si el lloc on passava era real, si que buscàvem 

informació sobre ell o imatges, o si hi havíem anat, algun objecte, etc. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I Maria, creus que és important/beneficiós/necessari (tria tu) que es faça 

promoció de la lectura amb les noves tecnologies? Per què? 

María diu: 

Crec que les tres coses, perquè la gent utilitza molt les noves tecnologies i la lectura 

és molt important, així que sí que crec que siga una bona idea. 

Maite tesi doctoral diu: 

I ara, ja per acabar, voldria que em contares les classes amb Evaristo, què heu fet per 

ara? 

María diu: 

En socials estudiar els pobles germànics, l’Imperi romà i ara estem amb l'Islam, en 

castellà llegir i repassar un poc de l’any passat, però no t'ho puc dir tot perquè he 

estat fent el relat digital. 

Maite tesi doctoral diu: 

Però m'interessava sobretot què em contares com ho feu, és a dir, no el contingut 

sinó quin material, de quina manera? Esteu fent un relat digital, com? Llegiu tots els 

dies quan entreu a classe? (Això és el que jo vaig vore.) Com està muntat? 

María diu: 
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Llegim tots els dies quan entrem a classe. El relat digital l'hem fet combinant imatges 

de vídeo que hem gravat i la nostra veu, l'hem muntat amb un programa d'edició de 

vídeo i li hem posat música. 

Maite tesi doctoral diu: 

Això és el que m'interessa i d'això és del que m'hauràs de mantindre informada 

aquest curs escolar, així que estigues atenta, eh?  

María diu: 

D'acord. 

Maite tesi doctoral diu: 

Maria ho has fet molt bé i estic molt contenta que participes a la investigació. 

María diu: 

Gràcies. 

Maite tesi doctoral diu: 

Has estat còmoda parlant amb mi? 

María diu: 

Sí. Maite he d’anar-me’n ja que tinc classe de matemàtiques. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. 

María diu: 

Adéu. 

Maite tesi doctoral diu: 

Estem en contacte. Una besadeta. 

 

HISTÒRIA DE VIDA AMB PATRICIA 

Maite tesi doctoral diu: 

Bon dia Patricia. 

PATRICIA diu: 

Vinc a parlar-te del club de lectura. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Però primer et faré unes preguntes, d'acord? 

PATRICIA diu: 
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Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

Dis-me el teu nom complet. 

PATRICIA diu: 

Patricia Viñals Hueso. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quin curs fas? 

P ATRICIA diu: 

2n d’ESO. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quants anys tens? 

PATRICIA diu: 

Tretze. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Quines aficions tens? 

PATRICIA diu: 

Jugue al tenis i faig natació. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per què creus que vull parlar amb tu? 

PATRICIA diu: 

Per a explicar-te el pla de lectura que tenim al meu col·legi. 

Maite tesi doctoral diu: 

Va per ahí la cosa. Molt bé. 

Quines notes sols traure? 

PATRICIA diu: 

Normalment entre huit i nou. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quina relació mantens amb la teua família? 

PATRICIA diu: 

Molt bona relació.  
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Maite tesi doctoral diu: 

I amb la resta del món? Tens bons amics? 

PATRICIA diu: 

Sí, em duc prou bé amb la gent. 

Maite tesi doctoral diu: 

Me n'alegre. Ara passem ja a la lectura. 

T'agrada llegir? 

PATRICIA diu: 

Depenent del tipus de llibre que siga. 

Maite tesi doctoral diu: 

Què t'agrada llegir més? 

PATRICIA diu: 

Novel·les d’amor como per exemple Crepuscle. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah clar! Creus que és important que la gent llisca? 

PATRICIA diu: 

Sí, perquè així tindran més vocabulari a l’hora de parlar. 

Maite tesi doctoral diu: 

En quines assignatures lliges al teu centre escolar? 

PATRICIA diu: 

En castellà. 

Maite tesi doctoral diu: 

Únicament?  

PATRICIA diu: 

Algunes vegades em manen algun llibre de valencià però molt poques. 

Maite tesi doctoral diu: 

I a casa lliges? 

PATRICIA diu: 

Sí, perquè em relaxa molt. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Sols llegir la saga Crepuscle, no? Més coses? 

PATRICIA diu: 

Sí, també llibres d’intriga.  

Maite tesi doctoral diu: 

I la teua família llig? 

PATRICIA diu: 

Sí, solen llegir prou, sobretot ma mare. 

Maite tesi doctoral diu: 

Parles de les coses que lliges amb la família i amb els amics? 

PATRICIA diu: 

Amb els amics no però amb la família fem alguns comentaris del que llegim.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ara parlem ja del món tecnològic. T'agrada connectar-te a Internet? 

PATRICIA diu: 

Sí, molt.  

Maite tesi doctoral diu: 

Què és el que t'agrada més fer d'Internet? 

PATRICIA diu: 

Buscar música i connectar-me a Tuenti. 

Maite tesi doctoral diu: 

I creus que és important Internet? Per què? 

PATRICIA diu: 

Perquè crec que les noves tecnologies seran molt importants per als treballadors del 

futur.  

Maite tesi doctoral diu: 

Bona resposta. Utilitzes Internet a l'escola? Quan i on? 

PATRICIA diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

Mai? 
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PATRICIA diu: 

La gent que té informàtica com a optativa crec que sí que poden connectar-se a les 

classes.  

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, ara estàs utilitzant Internet a classe de llengua. 

PATRICIA diu: 

Ah, no havia caigut en això.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Jo vaig vore que a la classe teníeu ordinadors i un canó, no s'utilitzen? 

PATRICIA diu: 

Algunes vegades per a fer un treball escrit. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. A casa, la família utilitza Internet? 

PATRICIA diu: 

No molt, solen utilitzar Internet més en el treball.  

Maite tesi doctoral diu: 

I quan l'utilitzen, què fan? 

PATRICIA diu: 

Doncs busquen algun dubte que tenen.  

Maite tesi doctoral diu: 

I els amics utilitzeu Internet i parleu sobre què feu? 

PATRICIA diu: 

Et refereixes a les xarxes socials?  

Maite tesi doctoral diu: 

A tot, xarxes socials, fòrums, pàgines, vídeos... 

PATRICIA diu: 

No, això ho solen fer més els xics. Nosaltres parlem més del Tuenti.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! I tu amb les teues amigues no parles ni de lectures, ni d'Internet. De què parleu? 

PATRICIA diu: 
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A vore parlem més d’altres coses però de vegades fem algun comentari d’alguna 

cosa que hem vist.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha!, t'he posat en un compromís, eh? Bé, continuem. Les xarxes socials, les 

pàgines, els fòrums, els clubs que visites per Internet sobre què són? 

PATRICIA diu: 

Les xarxes socials. 

Maite tesi doctoral diu: 

Tuenti m'havies dit, parles amb les amigues, no? 

PATRICIA diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I no utilitzes cap plataforma per buscar coses sobre la lectura? 

PATRICIA diu: 

No, d’això ens sol informar més el col·legi. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! I no hi ha una pàgina sobre el club de lectura de l'Helios? 

PATRICIA diu: 

Sí, però jo personalment no la solc mirar molt. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per què? 

PATRICIA diu: 

Perquè els llibres que anuncien en el col·legi no són del meu estil. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah. 

PATRICIA diu: 

Són com a molt infantils. 

Maite tesi doctoral diu: 

Però tu formes part del Club de Lectura? 

PATRICIA diu: 
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Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Hauràs de proposar llibres que et motiven més, no? 

PATRICIA diu: 

Ho solem fer, però com som tants. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé. Queda poc ja. Però continue fent-te preguntes Patricia. 

PATRICIA diu:  

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

Patricia, creus que és important utilitzar Internet per fer coses relacionades amb la 

lectura? 

PATRICIA diu: 

Sí, perquè ja que és un mitjà de comunicació molt conegut, hauria d’haver més 

publicitat de llibres en les xarxes socials com Tuenti.  

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. I a l'escola feu alguna cosa que relacione la lectura amb Internet? 

Consulteu blocs, escriviu, llegiu... 

PATRICIA diu: 

Sí, fem un bloc d’aula.  

Maite tesi doctoral diu: 

Durant les classes o a casa? 

En quines assignatures? 

PATRICIA diu: 

En classe de castellà. 

Maite tesi doctoral diu: 

Únicament? 

PATRICIA diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Aleshores sí que utilitzes Internet a classe (almenys de castellà), no? 

PATRICIA diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

És el primer any que tens a Evaristo? 

PATRICIA diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I com fa les classes? 

Què feu? 

PATRICIA diu: 

Ell intenta aplicar les noves tecnologies. Quan explica socials ja ho fa amb un 

Powerpoint. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! I crec que esteu fent també relats digitals, no? 

PATRICIA diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Una altra coseta, estàs sentint-te còmoda parlant amb mi? 

PATRICIA diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I ja per a acabar, una última pregunta. 

PATRICIA diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

M'has dit que venies a contar-me el Pla de lectura de l'escola i el Club de lectura. 

Conta-m'ho i dis-me quin creus que serà el teu paper en aquesta investigació. 

PATRICIA diu: 

Perdona el club de lectura no, la biblioteca del dilluns. 
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Maite tesi doctoral diu: 

Ah, ok. El que vulgues. 

PATRICIA diu: 

Sí, doncs molt bé. Hi ha activitats molt divertides per als xiquets relacionades amb el 

pla de lectura. 

Maite tesi doctoral diu: 

Conta, conta... 

PATRICIA diu: 

Doncs poden dur-se’n llibres de préstec, poden buscar alguna cosa a Internet, 

escoltar contes amb uns cascs i llegir contes en un Iphod. 

Maite tesi doctoral diu: 

Això és la biblioteca dels dilluns. I com saps tu tant d'açò? 

Participes? 

PATRICIA diu: 

Sí, sóc voluntària.  

Maite tesi doctoral diu: 

I què fas? Hi ha més gent de la classe o del centre voluntària com tu? 

PATRICIA diu: 

Ajude als xiquets que van. Hi ha també més gent que ajuda. 

Maite tesi doctoral diu: 

I tens un horari, unes obligacions, una recompensa? 

PATRICIA diu: 

L’horari són tots els dilluns a la una i mitja i no tinc recompensa, ho faig perquè 

m’agrada.  

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, això també és una recompensa, no? 

PATRICIA diu: 

Clar. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs molt bé, Patricia. Una curiositat, quan aní l'altre dia a classe, on estaves 

asseguda? 
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PATRICIA diu: 

No estava, estava al metge. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! Tu ets la xica que faltava. 

PATRICIA diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, ja ens coneixerem un altre dia, a novembre aniré a L'ESCOLA. 

PATRICIA diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs moltes gràcies per la teua col·laboració. 

PATRICIA diu: 

De res.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ja et diré quan quedem per a la pròxima. Una besadeta i que et vaja bé. 

PATRICIA diu: 

Adéu i gràcies. 

Maite tesi doctoral diu: 

Fins prompte. 

 

HISTÒRIA DE VIDA AMB JORGE 

Maite tesi doctoral va dir: 

Hola Jorge. 

Maite tesi doctoral va dir: 

No teníem una conversa tu i jo a les 11.40? 

Jorge diu: 

Hola. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bon dia. Comencem ràpidament, d'acord? 
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Jorge diu: 

OK. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per què creus què estàs parlant ara ací? 

Jorge diu: 

Per les notes, crec. 

Maite tesi doctoral diu: 

Creus que les teus notes són el tema de la meua investigació? 

Jorge diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

I per tant, per què és important per a la meua investigació aquesta conversa? 

Jorge diu: 

La lectura? 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Vols dir que ets un gran lector? Per això t'hem triat. 

Jorge diu: 

Llig tots els dies. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Primer de tot, dis-me el teu nom complet 

Jorge diu: 

Jorge Castañeda de Luis 

Maite tesi doctoral diu: 

Edat i curs? 

Jorge diu: 

Tretze anys i 2n d’ESO 

Maite tesi doctoral diu: 

Aficions? 

Jorge diu: 

Tenis. 
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Maite tesi doctoral diu: 

T'agrada llegir? 

Jorge diu: 

Sí, sobretot novel·les. 

Maite tesi doctoral diu: 

Sobre què? 

Jorge diu: 

De misteri. 

Maite tesi doctoral diu: 

Consideres que la lectura és important? Per què? 

Jorge diu: 

Sí, perquè així aprens i tens menys faltes d’ortografia. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. Què lliges al centre escolar? 

Jorge diu: 

Segons, ara estic llegint un de misteri, La escuadra del portero. 

Maite tesi doctoral diu: 

I què més? 

Jorge diu: 

Algun còmic i llibres en valencià i en anglés.  

Maite tesi doctoral diu: 

I a casa? Què lliges a casa? 

Jorge diu: 

Duc el llibre de classe i el porte a casa. 

Maite tesi doctoral diu: 

I sols lliges les lectures obligatòries? 

Jorge diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, doncs conta'm. 
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Jorge diu: 

Llig llibres que em compra ma mare i mon pare. 

Maite tesi doctoral diu: 

La teua família llig? 

Jorge diu: 

Sí, els meus peres lligen sempre, però el meu germà... 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! el teu germà poc, no? 

Jorge diu: 

Gens. 

Maite tesi doctoral diu: 

I ara, parles de les lectures amb la família i els amics? Supose que amb el teu germà 

no. 

Jorge diu: 

Parle d’una col·lecció que m’agrada molt. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quina? 

Jorge diu: 

Flanagan. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, jo la conec, a mi també m'agrada Flanagan i la Carlota. Més coses, pertanys al 

club de lectura de l'escola? 

Jorge diu: 

No, perquè vaig a Trinity (anglés) i no puc. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. Utilitzes Internet? T'agrada? 

Jorge diu: 

Sí, m’agrada perquè pots buscar informació i parlar amb els amics. 

Maite tesi doctoral diu: 

I per què l'utilitzes més? 
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Jorge diu: 

No sé. 

Maite tesi doctoral diu: 

A l'escola feu servir les noves tecnologies? 

Jorge diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per a què? 

Jorge diu: 

Per a posar notes, per a posar circulars... 

Maite tesi doctoral diu: 

I feu servir Internet i l'ordinador per fer coses relacionades amb la lectura? 

Jorge diu: 

Sí, de vegades busque llibres d’una col·lecció que m’ha agradat. 

Maite tesi doctoral diu: 

Creus que Internet és una bona manera de fer promoció de la lectura?  

Jorge diu: 

Sí, perquè recomana llibres, té pàgines d’autors.... 

Maite tesi doctoral diu: 

I ja per acabar, (he d'acabar ja amb l'entrevista, tranquil que continuarem més 

tranquil·lament), amb Evaristo treballeu lectures i feu servir tecnologies?  

Jorge diu: 

Sí, ara estem fent un bloc d’aula. 

Maite tesi doctoral diu: 

Moltes gràcies Jorge, malgrat la rapidesa de l'entrevista, estic molt contenta que hi 

participes. Estem en contacte. Una besadeta. 

Jorge diu: 

Adéu. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, has estat còmode parlant amb mi? 
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Jorge diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Me n'alegre, jo també amb tu. Adéu. 

Jorge diu: 

Adéu. 

 

HISTÒRIA DE VIDA AMB JORDI 

Maite tesi doctoral diu: 

Bona nit Jordi. 

Jordi diu: 

Hola bona nit. 

Maite tesi doctoral diu: 

Estàs preparat per començar la teua història de vida? 

Jordi diu: 

Supose que sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Supose? 

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! Sí, estic preparat. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, doncs comencem. 

Jordi diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quin és el teu nom complet? 

Jordi diu: 

Jordi Panayiotopoullos Reina 

Maite tesi doctoral diu: 

I ton pare és...? 
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Jordi diu: 

El meu pare és anglés però el meu avi és xipriota. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah. I tu vas nàixer a... 

Jordi diu: 

Jo sóc de València. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quin curs fas? 

Jordi diu: 

Estic fent 4t d’ESO. 

Maite tesi doctoral diu: 

I tens... anys?  

Jordi diu: 

Tinc quinze anys. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Parla’m de les teues aficions 

Jordi diu: 

A mi m'agrada molt la música. Des de xicotet he estudiat en una escola i ara estic en 

el conservatori. També toque en un grup de hard rock. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quin curs fas de conservatori? 

Jordi diu: 

Estic en 3r de grau mig. 

Maite tesi doctoral diu: 

I amb quin instrument? 

Jordi diu: 

La trompa 

Maite tesi doctoral diu: 

Com s’anomena el grup on toques? 

Jordi diu: 
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The RockRoaches. 

Maite tesi doctoral diu: 

I què fas al grup? 

Jordi diu: 

Toque el baix elèctric. 

Maite tesi doctoral diu: 

Fa quan de temps creàreu el grup? 

Jordi diu: 

Fa uns tres anys aproximadament. 

Maite tesi doctoral diu: 

I en quin idioma? 

Jordi diu: 

La nostra idea era cantar en castellà però els concerts en els que toquem ens 

demanen valencià i les hem traduït. Podem dir que en els dos idiomes. 

Maite tesi doctoral diu: 

Perfecte. No hi ha molts grups de hard rock que canten en valencià, no? 

Jordi diu: 

No almenys nosaltres no coneguem ningun altre.  

Maite tesi doctoral diu: 

No, jo tampoc.  

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, saps per què estem parlant ara tu i jo? 

Jordi diu: 

Per a una tesi doctoral? 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí, molt bé. I com creus que serà el teu paper a la investigació? 

Jordi diu: 

Supose que veureu els meus avanços al llarg del curs i fareu comparacions amb 

altres alumnes i centres. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Va per ahí la cosa. Estic anant molt ràpida o et sents bé i còmode parlant amb mi. 

Jordi diu: 

Estic còmode. 

Maite tesi doctoral diu: 

Me n’alegre, això és el que vull. Doncs continue. Ets un bon alumne? 

Jordi diu: 

Jo pense que sí encara que les meues notes no són molt altes. 

Maite tesi doctoral diu: 

No? Quines notes treies l’any passat més o menys?  

Jordi diu: 

Al voltant de sis o set, encara que en algunes assignatures tenia huit i nou i en altres 

que no m’agradaven cinc.  

Maite tesi doctoral diu: 

En valencià? 

Jordi diu: 

Més o menys entre sis i set. 

Maite tesi doctoral diu: 

D’acord. Com et dus amb la teua família? 

Jordi diu: 

Molt bé. 

Maite tesi doctoral diu: 

I amb la resta del món? 

Jordi diu: 

També molt bé. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, ets una persona feliç i contenta, no? 

Jordi diu: 

Sí, normalment. 

Maite tesi doctoral diu: 

Espere estar inclosa en aquestes converses. 
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Jordi diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I passem ja a l’assumpte que ens pertoca. Lliges? 

Jordi diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Què t’agrada llegir? 

Jordi diu: 

Llibres d’aventures i de ciència-ficció. 

Maite tesi doctoral diu: 

Dis-me algun llibre que recorde que t’agradara especialment. 

Jordi diu: 

En valencià ara estem llegint Cermen i m’està agradant molt. 

Maite tesi doctoral diu: 

Cermen? Carmen? 

Jordi diu: 

Sí, Carmen. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha, ha,ha. En quines assignatures lliges? 

Jordi diu: 

En valencià i en castellà. 

Maite tesi doctoral diu: 

Únicament? 

Jordi diu: 

I en anglés. També llig quan he d’estudiar. 

Maite tesi doctoral diu: 

Tens un bon nivell d’anglés? (Com ton pare ho és.) 

Jordi diu: 
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En comparació amb els meus companys pense que sí, aquest estiu he estat estudiant 

a Londres. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quina sort! Jo he estat a Londres i val la pena anar-hi. I la teua família llig? 

Jordi diu: 

La meua mare quan té temps sí, el meu germà per obligació i el meu pare no té 

temps per a llegir però en estiu sí que ho fa. 

Maite tesi doctoral diu: 

Veig que la teua família està molt ocupada. 

Jordi diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I tu lliges a casa coses que no són de l’insti? S’ha penjat! 

Jordi diu: 

Pareix que sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Més cosetes. I tu lliges a casa cosetes que no són de l’insti? 

Jordi diu: 

Ara estic llegint alguns llibres que em quedaren d’aquest estiu com El sótano. 

Maite tesi doctoral diu: 

I amb els amics parles de les lectures que feu normalment? Si els teus amics lligen, 

està clar. 

Jordi diu: 

Sí que lligen però normalment les nostres converses són sobre jocs o música. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! I quina concepció tens sobre la lectura? És important? Per què? 

Jordi diu: 

Crec que és bo llegir perquè ajuda a expressar-te millor, jo abans no llegia res i ara 

que llig un poc més note que vaig més fluid llegint i expressant-me. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bona resposta, espere que te la cregues. 
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Jordi diu: 

Sí, Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

I ara pel que fa a les tecnologies, per a què les utilitzes? 

Jordi diu: 

En un principi per a res però el que vull és tindre alguna eixida si no em va bé amb la 

música. 

Maite tesi doctoral diu: 

No ho entenc? En la teua vida diària, utilitzes Internet? 

Jordi diu: 

Sí. Havia entés tecnologies com a assignatura de l’institut. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Perdó, igual no m’he expressat bé. 

Jordi diu: 

Les utilitze per a comunicar-me amb els amics, per a llegir i a voltes per a fer treballs. 

Maite tesi doctoral diu: 

Què utilitzes? 

Jordi diu: 

L’ordinador, 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja però quines plataformes? 

Jordi diu: 

Per a comunicar-me amb els amics utilitze el Tuenti, el Facebook o el correu. 

Maite tesi doctoral diu: 

I per a llegir i fer treballs? 

Jordi diu: 

Per a llegir, pàgines de comentaris o blocs i per a treballs la Viquipèdia. 

Maite tesi doctoral diu: 

Únicament la Viquipèdia? 

Jordi diu: 
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Normalment utilitze la Viquipèdia però hi ha voltes que utilitze pàgines que ixen al 

Google quan busque el que necessite.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! I creus que és important Internet i les seues possibilitats? 

Jordi diu: 

No sé si serà important, però pense que és més còmode i senzill d’utilitzar i més 

ràpid. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quins inconvenients li trobes? 

Jordi diu: 

En el meu cas que hi ha voltes que no em funciona el WI-FI. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! No era eixa la meua intenció de resposta! 

Jordi diu: 

És que no li trobe ningun inconvenient, encara que a voltes em costa trobar el que 

vull. 

Maite tesi doctoral diu: 

D’acord. A casa en tens, no? Per què l’utilitzeu? 

Jordi diu: 

Sí, a casa tenim i l’utilitzem per a comunicar-nos i per a treballs. 

Maite tesi doctoral diu: 

La teua família també? 

Jordi diu: 

Sí, el meu germà també l’utilitza per a jugar. 

Maite tesi doctoral diu: 

I els teus pares? 

Jordi diu: 

Pràcticament per a consultar el correu o el Facebook. 

Maite tesi doctoral diu: 

Estàs? No sé què ha passat. Jordi! Hola?! Jordi està per ahí? 

Jordi diu: 
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Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Problemes amb les tecnologies, el WI-FI supose. Continuem. 

Jordi diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Perdona estic fent-la molt llarga. Però com no et queixes, m’aprofite. Bé, utilitzes 

Internet a l’insti? 

Jordi diu: 

Sí, en classe de projecte monogràfic i en valencià. 

Maite tesi doctoral diu: 

El projecte monogràfic de què el fas?  

Jordi diu: 

De física i química.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! I en valencià d’enguany o d’altres anys també? 

Jordi diu: 

Aquest és el primer any. 

Maite tesi doctoral diu: 

Amb Toni, no? 

Jordi diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I utilitzes algunes plataformes: xarxes socials, fòrums, pàgines, clubs, per a llegir? 

Jordi diu: 

Normalment quan estic interessat en algun tema, el busque i mire les primeres 

pàgines. 

Maite tesi doctoral diu: 

I coneixes alguna que parle de la lectura? 

Jordi diu: 
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Ninguna. 

Maite tesi doctoral diu: 

Però creus que és important utilitzar Internet per a treballar la lectura? Sigues sincer. 

Jordi diu: 

Jo crec que seria més còmode encara que estar molt de temps davant de l’ordinador 

acaba fent-me mal als ulls.  

Maite tesi doctoral diu: 

D’acord. Ara explica’m que has fet fins a hui en les classes de Toni. Pel que fa a l’ús 

d’Internet i la lectura, vull dir. 

Jordi diu: 

Hem estat a l’aula d’informàtica i com tenim uns wikis, hem fet alguns exercici 

relacionats amb el llibre de Carmen.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ja sabies fer wikis abans? 

Jordi diu: 

No, fins que Toni ens ensenyà. 

Maite tesi doctoral diu: 

I blocs? 

Jordi diu: 

Blogs sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I havies fet algun? 

Jordi diu:  

Sí, però no els utilitze.  

Maite tesi doctoral diu: 

Els blocs eren personals, escolars o familiars? 

Jordi diu: 

Escolars. 

Maite, els meus pares em diuen que deixe l’ordinador ja que és molt tard ja. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! Perdó, disculpa’m. Era mitja hora i hem estat una hora. Ja hem acabat. 
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Jordi diu: 

No passa res. 

Maite tesi doctoral diu: 

Les pròximes més curtes. Moltes gràcies Jordi. Ja quedem per a un altre dia. 

Jordi diu: 

Val. 

Maite tesi doctoral diu: 

I fes-me un favor, guarda’t la conversa. Crec que la tinc a l’historial però per si de cas. 

I si la necessite t’envie un email. 

Jordi diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bona nit. 

Jordi diu: 

Bona nit. 

Maite tesi doctoral diu: 

Adéu i gràcies. 

Jordi diu: 

De res.         

 

HISTÒRIA DE VIDA AMB XAVI 

Maite tesi doctoral diu: 

Bona vesprada Xavi. 

Xavi diu: 

Bona vesprada! 

Maite tesi doctoral diu: 

En deu minuts comencem d'acord? No te'n vages. 

Xavi diu: 

SÍ, sí, clar. 
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Maite tesi doctoral diu: 

Xavi, comencem ja, però l'ordinador se m'ha penjat, vore'm si aguanta. Dis-me el teu 

nom complet. 

Xavi diu: 

Xavi de la Torre Costa. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quants anys tens? 

Xavi diu: 

Quinze. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quin curs fas? 

Xavi diu: 

Quart d’ESO. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quines aficions tens? 

Xavi diu: 

Doncs m'agrada la música, toque el clarinet i un poc el piano. 

Maite tesi doctoral diu: 

Saps per què participes en aquesta investigació? 

Xavi diu: 

No molt... 

Maite tesi doctoral diu: 

Per què creus que vull parlar amb tu? Sobre què? 

Xavi diu: 

Pel foment de la lectura amb noves tecnologies... i saber què fem a classe. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. I quines notes sols traure? Quina és la teua mitjana? 

Xavi diu: 

Un nou més o menys. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Bon expedient acadèmic. Tens una bona relació familiar? 

Xavi diu: 

Em duc bé amb els meus pares i familiars en general. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ok. I, a nivell social, estàs content amb els teus amics? 

Xavi diu: 

Sí, prou, la majoria d'amics són els de la meua falla, 

amb els que normalment quede. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. 

T'agrada llegir? 

Xavi diu: 

La veritat és que sí, però preferisc llegir en castellà. 

Maite tesi doctoral diu: 

No t'he preguntat llengua, dic en general. Què és el que més t'agrada llegir? 

Xavi diu: 

Doncs llibres d' aventures, alguns de fantasia, intriga... 

Maite tesi doctoral diu: 

Lliges molt? 

Xavi diu: 

Quan tinc temps sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Creus que llegir és important? Per què? 

Xavi diu: 

Mmm... Crec que sí, és una forma sana de passar el temps, a més, aprens prous coses 

interessants. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. Què lliges a l'institut? 

Xavi diu: 
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Doncs... els llibres de text, ara hem de llegir per a la setmana que ve la meitat de la 

novel·la de Carmen. 

Maite tesi doctoral diu: 

I a casa, què lliges que no siguen lectures de l'institut? 

Xavi diu: 

Els llibres que m’abellixen. Fa poc em vaig llegir un d'Agatha Christie que em va 

agradar molt. També m' agrada l' autora Laura Gallego... Ara estic llegint un que es 

diu L'amulet de Samarkanda. 

Maite tesi doctoral diu: 

Habitualment els compres o els agafes de la biblioteca o te'ls deixa algú? 

Xavi diu: 

Els compre, m'agrada tindre’ls després d'haver-los llegit. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Així et faràs la teua pròpia biblioteca. I amb els amics parleu dels llibres què 

llegiu o amb la família ho comentes? 

Xavi diu: 

Amb una cosina meua sí que parle prou i amb món pare també si llegim algun llibre 

en comú. 

Maite tesi doctoral diu: 

Que bé tindre gent per a compartir les lectures, no? 

Xavi diu: 

La veritat és que sí, així recordes més el llibre després d'haver-lo llegit. 

Maite tesi doctoral diu: 

T'agraden els ordinadors? 

Xavi diu: 

Sí, m'agrada prou la informàtica. 

Maite tesi doctoral diu: 

Utilitzes Internet? Creus que és important? 

Xavi diu: 

Sí, prou, a més pots buscar molta informació per a fer treballs, relacionar-te amb els 

amics... 
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Maite tesi doctoral diu: 

Per què l'utilitzes tu? 

Xavi diu: 

Sobretot les xarxes socials, i per a fer treballs... També jugue a alguns jocs amb els 

amics. 

Maite tesi doctoral diu: 

Utilitzes Internet a l'aula? 

Xavi diu: 

Els dimarts en valencià anem a l'aula d’informàtica i l'utilitzem. 

Maite tesi doctoral diu: 

Únicament utilitzeu Internet una hora el dimarts? 

Xavi diu: 

Sí, els d'informàtica també l'utilitzen a classe però jo no vaig a informàtica. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I a casa, per a què l'utilitzes tu i la teua família? 

Xavi diu: 

Mon pare per a vore notícies, ma mare per a parlar amb les seues amigues 

i jo per a parlar amb els amics, buscar informació, escoltar música... 

Maite tesi doctoral diu: 

I creus que seria profitós per beneficiar la lectura? 

Xavi diu: 

Supose que sí, ja que la gent utilitza prou Internet, i per als que no els agrada llegir 

podria ser una petita motivació. 

Maite tesi doctoral diu: 

Coneixes pàgines web, xarxes socials, clubs o fòrums que parlen de la lectura? 

Xavi diu: 

No, no entre a cap.  

 

HISTÒRIA DE VIDA AMB LAURA 

Maite tesi doctoral diu: 
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Bona nit Laura, comencem la història de vida. 

Laura diu: 

Bona nit, val comencem. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, dis-me el teu nom complet. 

Laura diu: 

Laura Armengot García. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quants anys tens? 

Laura diu: 

Quinze. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quin curs fas? 

Laura diu: 

Quart d´ESO 

Maite tesi doctoral diu: 

Per què creus que vull parlar amb tu? Quin penses que serà el teu paper en aquesta 

investigació? 

Laura diu: 

En realitat això volia preguntar-t’ho a tu i el meu paper en la investigació crec que és 

ajudar-te a fer la tesi. 

Maite tesi doctoral diu: 

Com penses que m'ajudaràs? 

Laura diu: 

Fent el que tu em digues. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Ets una col·laboradora submisa, molt bé doncs. 

Quines aficions tens? 

Laura diu: 

M’agrada nadar encara que ho faig poc, m’agrada eixir amb els meus amics i 

m’agrada llegir. 
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Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. Quina mitjana de notes tens? 

Laura diu: 

7 o 8.  

Maite tesi doctoral diu: 

I creus que tens una bona relació familiar? 

Laura diu: 

Sí, molt bona.  

Maite tesi doctoral diu: 

I què em dius sobre els amics? Estàs satisfeta amb el teu cercle d'amistats? 

Laura diu: 

Sí, moltíssim. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ets una xica afortunada.  

A veure Laura, t'agrada llegir? 

Laura diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Lliges molt? 

Laura diu: 

No molt, perquè jo tarde moltíssim a estudiar i fer deures i em lleva temps, però 

quan puc sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quan tens temps, què és el que més t'agrada llegir? 

Laura diu: 

M’agraden les històries de por i misteri. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, molt bé. I penses que és important llegir? Per què? 

Laura diu: 
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Sí, perquè t’ajuda molt a l’hora de tindre més vocabulari, d’escriure bé i d’aprendre 

molt. 

Maite tesi doctoral diu: 

Què lliges a classe? 

Laura diu: 

No t’entenc? Del llibre de lectura? 

Maite tesi doctoral diu: 

De tot? Dins l'aula, en qualsevol assignatura o en alguna en concret, què lliges? 

Laura diu: 

Normalment quan en classe tenim una estona lliure aprofitem per a fer deures, així 

que llegim el llibre de text. 

Maite tesi doctoral diu: 

Vols dir que no llegiu obres literàries, ni premsa, ni pàgines web, ni cap altra lectura 

que no siga el llibre de text? 

Laura diu: 

Sí, hi ha una hora de valencià que la fem a l’aula d’informàtica així que sí llegim 

pàgines web i, de vegades, en castellà llegim trossets d’obres. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. I a casa, què lliges? 

Laura diu: 

De tot, m’agrada llegir molt el periòdic, revistes, llibres i en Internet llisc molt. 

Maite tesi doctoral diu: 

La teus família també llig? 

Laura diu: 

La meua mare i la meua germana molt, però el meu pare no. 

Maite tesi doctoral diu: 

Comentes amb ta mare i la teua germana les lectures que feu? 

Laura diu: 

Sí, a ma mare li agrada moltíssim llegir i parlar sobre els llibres. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Llegiu de vegades els mateixos llibres perquè se'ls recomaneu i després els 

comenteu? 

Laura diu: 

Ma mare i jo de vegades sí, la meua germana no perquè és més menuda. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quin és l'últim que recordes? 

Laura diu: 

La hija de la noche de Carlos Ruiz Zafón. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Els seus llibres enganxen. I els llibres normalment els compreu, els agafeu 

de la biblioteca, us els deixen?  

Laura diu: 

De tot un poc, la meua germana una vegada a la setmana agafa un de la biblioteca, 

la meua mare se’ls compra o sinó li’ls regale jo i també en els deixen. 

Maite tesi doctoral diu: 

I amb els amics, llegiu llibres, els comenteu, us en recomaneu? 

Laura diu: 

Amb les meues amigues sí, perquè els agrada llegir moltíssim i ens deixem els llibres 

i desprès els comentem, a més, a mi m’agraden molt les conversacions sobre llibres.  

Maite tesi doctoral diu: 

Que bé, tindre amigues per poder parlar sobre les lectures que feu i donar opinions 

respecte a elles! Hauríeu de plantejar-vos formar un club de lectores! 

Laura diu: 

Ja! ja! ja!  

Maite tesi doctoral diu: 

Bé Laura, t'agrada utilitzar les noves tecnologies? 

Laura diu: 

Sí, l’ordinador la que més. 

Maite tesi doctoral diu: 

I creus que és important el seu ús en aquesta societat? Per què? 

Laura diu: 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 444 - 

 

Sí, hui en dia es pot fer tot amb les noves tecnologies i sense elles seria molt més 

difícil viure. 

Maite tesi doctoral diu: 

Utilitzes sovint l'ordinador?  

Laura diu: 

Sí, tots els dies, sinó és per a fer deures, és per a xarrar una estona amb les amigues. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per què l'utilitzes més i què és el que més t'agrada fer amb ell? 

Concreta-m'ho. 

Laura diu: 

Sobretot l’utilitze per a fer els treballs de classe i els deures i, de vegades, em 

connecte al Tuenti o al Messenger però més prompte poc, perquè no tinc temps. 

El que més m’agrada és el Tuenti o MSN. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per a fer els treballs de classe l'utilitzes, però per redactar-lo, buscar informació, per 

a què?  

Laura diu: 

Primer busque la informació i després el redacte.  

Maite tesi doctoral diu: 

Veig que ets una xica ocupada. Per què no tens temps per a res? 

Laura diu: 

Perquè tinc classe de repàs els dilluns i dimecres, els dimarts i dijous tinc anglés i, de 

vegades, vaig a nadar. I sóc molt lenta estudiant. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs he de dir-te que la constància moltes vegades és més important que la 

rapidesa mental, per tant no et desanimes mai. I ara, utilitzes l'ordinador a l'insti? 

Laura diu: 

Sí, a l’hora d’informàtica de la classe de valencià. 

Maite tesi doctoral diu: 

Únicament? 

Laura diu: 
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Sí, perquè jo d’optativa no tinc Informàtica sinó Francés. 

Maite tesi doctoral diu: 

I... a casa l'utilitzes molt? 

Laura diu: 

Tots els dies, però no tota la vesprada. Un poquet després de sopar i si he de fer 

treballs per la vesprada. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I la teua família l'utilitza? Per a què? 

Laura diu: 

El meu pare fa coses del treball amb ell, la meua germana el mateix que jo i ma mare 

és una negada a les noves tecnologies, encara que de vegades l’utilitza. 

Maite tesi doctoral diu: 

I amb els amics, l'utilitzeu i manteniu converses sobre ell, els seus usos...? 

Laura diu: 

Sí i si hi ha noves aplicacions, programes... parlem sobre ells. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Laura, coneixes xarxes socials, fòrums, clubs, pàgines web, fòrums a 

Internet que tracten de la lectura? 

Laura diu: 

No, no conec cap.  

Maite tesi doctoral diu: 

Vols dir que no coneixes cap plataforma que parle de la lectura, i molt menys que hi 

participes? 

Laura diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. Creus que seria profitós utilitzar les noves tecnologies (Internet) per fer 

promoció de la lectura? 

Laura diu: 

Sí, perquè la gent utilitza molt Internet i seria profitós promocionar la lectura. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Bona resposta. Ara em podries parlar de les classes que has tingut amb Toni? Què 

feu? 

Laura diu: 

En realitat és molt agradable perquè no seguim la mateixa rutina que en les altres 

classes i fem coses diferents. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quines? 

Laura diu: 

Un dia el llibre de text, un altre el llibre de lectura i un altre a l’aula d’informàtica. 

Maite tesi doctoral diu: 

Vols dir que un dia utilitzeu Internet, no? Per a què? 

Laura diu: 

Fem el wiki. 

Maite tesi doctoral diu: 

I dins del wiki tracteu les lectures? 

Laura diu: 

Sí, el llibre que tenim per al primer trimestre, Carmen. 

Maite tesi doctoral diu: 

I Laura, no creus que estàs utilitzant les noves tecnologies per a fer promoció de la 

lectura? 

Laura diu: 

Sí, és veritat. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. I penses que les classes serien millors amb Toni, sense el wiki, utilitzant més 

el wiki, o serien igual?  

Laura diu: 

Serien igual. 

Maite tesi doctoral diu: 

Vols dir que sense Internet les classes amb Toni serien iguals, no? 

Laura diu: 
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Sí, seguirien sent diferents perquè, a més del llibre de text, no ho donem com a les 

altres classes és més divertit. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per què? 

Laura diu: 

No sé és diferent i no es fa tan pesada l’hora com en altres assignatures. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé Laura, gràcies per la conversa, hem acabat. Has estat còmoda? 

Laura diu: 

Sí, al principi un poc nerviosa. Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Normal. Volies fer-ho bé. 

Ara, vull que faces dues coses. 

Laura diu: 

Digues. 

Maite tesi doctoral diu: 

La primera, que t'unisques al grup de msm IES Joanot Martorell, crec que t'he enviat 

la sol·licitud i que demà li ho digues a Sandra i a Jordi, que també falten ells. La 

segona, que et fixes molt en el que feu a les classes de Toni perquè m'ho hauràs de 

contar tot. Ah! I la tercera, que esteu atents els cinc que participareu, perquè us 

convocaré possiblement molt prompte als cinc junts. Una conversa grupal. 

Maite tesi doctoral diu: 

Una besadeta i gràcies per la teua participació. 

Laura diu: 

Bona nit.  

Maite tesi doctoral va dir: 

Bona nit. 

 

HISTÒRIA DE VIDA AMB SANDRA 

Maite tesi doctoral va dir: 

Bona vesprada Sandra. 
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Maite tesi doctoral diu: 

Estàs preparada? 

Sandra diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Comencem doncs. 

Dis-me el teu nom complet . 

Sandra diu: 

Sandra Canós Puente. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quants anys tens? 

Sandra diu: 

Quinze anys. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quin curs fas? 

Sandra diu: 

4t d’ESO. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quines aficions tens? 

Sandra diu: 

M'agrada llegir llibres d'aventures, de vampirs i d'amor, també escoltar música i eixir 

amb les amigues. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Quin creus que és el teu paper en aquesta investigació, és a dir, per què 

creus que vull parlar amb tu? 

Sandra diu: 

Jo crec que és per a saber el que pensem sobre les noves tecnologies, la lectura i les 

activitats que fem a classe sobre això. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ho tens clar doncs. Bé, quines notes sols traure? 

Sandra diu: 
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En valencià? 

Maite tesi doctoral diu: 

En tot. Més o menys quina és la teua mitjana? 

Sandra diu: 

La meua mitjana de l'any passat era un 9.25. 

Maite tesi doctoral diu: 

Impressionant. I quina relació mantens amb la teua família? 

Sandra diu: 

Tinc una germana menuda, de vegades discutim, com tots el germans, però som 

molt amigues i ens contem les coses i amb els meus pares bé, de vegades els 

conteste però ens duguem molt bé. 

Maite tesi doctoral diu: 

I a nivell social, estàs contenta amb el teu cercle d'amics? 

Sandra diu: 

 Sí, sempre que estem mal o ens passa alguna cosa ens ajudem. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quina sort! I ara, t'agrada llegir? 

Sandra diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Què prefereixes llegir? 

Sandra diu: 

Llibres d'amor, d'aventures... 

Maite tesi doctoral diu: 

Lliges molt? 

Sandra diu: 

Ara no molt perquè estem amb exàmens però quan tinc temps sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Creus que la lectura és important? Per què? 

Sandra diu: 
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Sí, perquè és divertida, la gent pot passar una bona estona llegint i, a més, si lliges 

diaris o revistes t'assabentes de moltes coses. 

Maite tesi doctoral diu: 

Què lliges a l'institut? 

Sandra diu: 

Vols dir els llibres obligatoris? 

Maite tesi doctoral diu: 

No, en general, què lliges a l'aula? 

Sandra diu: 

El llibre de text. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. I a casa, què lliges que no siguen els llibres obligatoris de l'institut? 

Sandra diu: 

M'he llegit tots el de Crepuscle, els de Memòries d'idhun, molts de Laura Gallego i els 

de Federico Moccia. 

Maite tesi doctoral diu: 

Si que hauràs passat bones estones enganxada a aquestes lectures, eh? 

Sandra diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I els teus pares lligen? 

Sandra diu: 

Sí, la meua mare llig més en estiu però ara ha agafat un llibre meu per a vore que 

llisc. I el meu pare el que més llegix és el periòdic. 

Maite tesi doctoral diu: 

I parles amb la teua família de les lectures o amb els teus amics? 

Sandra diu: 

Amb les amigues. 

Maite tesi doctoral diu: 

Què comentes amb les teues amigues? 

Sandra diu: 
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Els llibres que més ens han agradat, per què, i si canviaríem alguna cosa, el que no 

ens agrada... 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé eixes converses. 

T'agrada utilitzar l'ordinador? 

Sandra diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Sobretot... què? 

Sandra diu: 

M'agrada estar al Messenger, buscar música nova i veure les sèries que no he pogut 

veure a la tele de nit. 

Maite tesi doctoral diu: 

Creus que actualment són importants les tecnologies? 

Sandra diu: 

Sí, perquè l'ordinador és molt útil per a qualsevol cosa. 

Maite tesi doctoral diu: 

L'utilitzes a l'institut? Per a fer quines coses? 

Sandra diu: 

Sí, a classe de valencià perquè estem treballant amb el wiki. 

Maite tesi doctoral diu: 

Únicament a l'assignatura de valencià? 

Sandra diu: 

Sí, és que jo no vaig a informàtica. Bé, i a TMI també. 

Maite tesi doctoral diu: 

De què estàs fent-lo? 

Sandra diu: 

De Biologia, sobre la nutrició. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé. I a casa utilitzes l'ordinador? Per a què? 
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Sandra diu: 

Per a fer els deures, per a xatejar i per a buscar pel·lis quan volem anar al cinema. 

Maite tesi doctoral diu: 

I amb els amics, quin ús en feu? 

Sandra diu: 

Parlem pel MSN, pel Tuenti i quan hem de fer algun treball en grup. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Ara contesta'm aquesta. Utilitzes Internet per a fer alguna activitat 

relacionada amb la lectura? 

Sandra diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

I creus que estaria bé, seria profitós, utilitzar Internet per a fer promoció de la 

lectura? 

Sandra diu: 

Sí, però és que no sé bé que es pot fer en relació amb la lectura per Internet. 

Maite tesi doctoral diu: 

Coneixes pàgines web sobre llibres, fòrums, xats, clubs de lectura, xarxes socials? 

Sandra diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

I ja per acabar, què feu amb Toni a classe? Utilitzeu Internet? Treballeu lectures? 

Sandra diu: 

Utilitzem el wiki, abans vam pujar una foto i un vídeo i ara hem pujat el resum, les 

crítiques i el tràiler del llibre i de la pel·lícula Carmen. 

Maite tesi doctoral diu: 

Creus que les classes de Toni serien millors, pitjors o iguals, amb wiki que sense wiki? 

Per què? 

Sandra diu: 

Pitjors sense wiki, perquè són divertits els dimarts amb el wiki. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Veus, com es promociona la lectura amb les noves tecnologies... 

Doncs fixa't en tot el que feu, i estarem en contacte per a què m'ho contes, d'acord? 

Sandra diu: 

Sí ho veig. 

Maite tesi doctoral diu: 

Moltes gràcies per la teua col·laboració.  

Sandra diu: 

De res. 

Maite tesi doctoral diu: 

Estem en contacte. T'has sentit còmoda? 

Sandra diu: 

Sí, aleshores quan tornem a parlar? 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja t'avise, d'acord? 

Sandra diu: 

Val. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bon cap de setmana. 

 

HISTÒRIA DE VIDA AMB ÁLEX 

Maite tesi doctoral diu: 

Bona nit Álex. 

Álex diu: 

Hola Maite. 

Maite tesi doctoral diu: 

Comencem ja la història de vida? 

Álex diu: 

Val. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, dis-me el teu nom complet. 

Álex diu: 
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Alejandro Ibáñez Hergueta. 

Maite tesi doctoral diu: 

Anys? 

Álex diu: 

16. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quines aficions tens? 

Álex diu: 

El futbol, la música i els videojocs. 

Maite tesi doctoral diu: 

Toques al mateix grup que Jordi, no? 

Álex diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

L'instrument que veig a la foto? 

Álex diu: 

I el clarinet també. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! Molt bé. Toques a la banda de música? 

Álex diu: 

Sí, a la Unió Musical l'Horta. 

Maite tesi doctoral diu: 

Aleshores hauràs tingut unes falles mogudetes... 

Álex diu: 

I que ho digues. Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! I de futbol, l'afició és vore'l o jugar-hi? 

Álex diu: 

Les dos coses. 

Maite tesi doctoral diu: 

I ets del... 

Álex diu: 

València. 

Maite tesi doctoral diu: 
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(No digues del Reial Madrid.) 

Álex diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah... Bé, ens posem ja en matèria: quin creus que és el teu paper en la meua 

investigació? 

Álex diu: 

Ajudar-te a fer el treball. 

Maite tesi doctoral diu: 

Com? 

Álex diu: 

Aportant-te coses del que fem a l'institut. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, encara que després d'algunes converses ja no té tanta gràcia.  

A nivell acadèmic, quina mitjana tens? 

Álex diu: 

Sempre estic entre el 8 i el 9. 

Maite tesi doctoral diu: 

I la relació que tens amb la família, com és? 

Álex diu: 

Bona, em porte molt bé amb tots. 

Maite tesi doctoral diu: 

I amb els amics, tens un cercle d'amistats que t'agrada? 

Álex diu: 

Sí, estic molt a gust. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ets tot una felicitat! 

Álex diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

I què lliges SOBRETOT? 

Álex diu: 

Còmics. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Tot tipus? O especialment japonesos, espanyols...? 

Álex diu: 

Japonesos i Mortadelo i Filemon. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I quina concepció tens de la importància de la lectura? 

Importància* perdó 

Álex diu: 

Ens ajuda a aprendre coses noves i a obrir la nostra ment. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ok. Què lliges a l'institut? 

Álex diu: 

Llibres de lectura. Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Pots ser una mica més concret? 

Álex diu: 

A vore, hem llegit Carmen i La mosca en Valencià, La barraca y Rimas y Leyendas en 

Castellà i Sense of danger en Anglés 

Maite tesi doctoral diu: 

Però això ho lliges al centre o t'ho manen i ho lliges a casa? 

Álex diu: 

Ho manen per a casa. 

Maite tesi doctoral diu: 

A classe únicament llegiu el llibre de text, no? No lliges literatura a l'aula, vols dir?  

Álex diu: 

Únicament el llibre de text. 

Maite tesi doctoral diu: 

I a casa què i quan lliges que no siga obligatori? 

Álex diu: 

A l'estiu, que és quan més temps tinc, sobretot llig llibres d'acció, d'aventura o de 

suspens. 

Maite tesi doctoral diu: 

Dis-me algun llibre que t'haja agradat molt. 

Álex diu: 

L'estiu passat vaig llegir el 7é de Harry Potter, que em va agradar molt, i també el 

llibre de La Barraca del 1r trimestre que també em cridà molt l'atenció 
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i em va agradar molt. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I parles amb la teua família i amb els teus amics d'allò que lliges? 

Álex diu: 

Si el llibre m'agrada molt sí que ho comente als meus pares i amb els amics quan 

parlem d'açò quasi sempre és de còmics. 

Maite tesi doctoral diu: 

Tens amics que els agrada també llegir còmics? 

Álex diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Se'ls intercanvieu? On els compreu? O són de la biblioteca? 

Álex diu: 

Normalment els comprem. 

No solem intercanviar-los ni agafar-los de la biblioteca. 

Maite tesi doctoral diu: 

I en quines llibreries sols trobar els còmics que busques? 

Álex diu: 

Al centre, una tenda que es diu Imágenes i a l’Fnac. 

Maite tesi doctoral diu: 

La conec. 

Álex diu: 

Però últimament hem deixat els còmics un poc de costat. 

Maite tesi doctoral diu: 

I per què utilitzes el PC sobretot? 

 

(El Messenger es va penjar. Álex m’envià per correu electrònic les preguntes 

restants.) 

 

1) Preferències i gustos quan navegues per Internet. 

Buscar alguna novetat de música, entrar a les xarxes socials, a les pàgines de 

minijocs, buscar informació de temes que em criden l'atenció 

2) Quina concepció de la importància de les tecnologies. 
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La tecnologia ara per ara és molt important perquè quasi tota la societat es regeix 

amb aquesta, els ordinadors, els cotxes, etc. i també la necessites a vegades per als 

teus ocis i per a treballar. 

3) Quan i per a què les utilitzes a l'institut? 

Solem utilitzar els ordinadors a classe de valencià, per a aprendre a utilitzar serveis 

online com Wikispaces, i a classe d'informàtica, perquè és la ferramenta d'aquesta 

assignatura. 

4) I a casa? 

A casa em connecte quasi a diari per a parlar amb els amics o per a no avorrir-me 

5) I amb els amics? 

La utilitzem quan anem a casa d'algun amic per a jugar als videojocs o per navegar en 

la xarxa. 

6) Quins lloc d'Internet coneixes que parlen de la lectura: clubs, fòrums, pàgines 

web, xarxes? 

Sols em recorde de Viquipèdia. 

7) Penses que són importants les tecnologies per a promocionar la lectura? 

Sí, perquè és un mitjà de comunicació molt important hui dia. 

8) Ho fas a l'institut? 

Poques vegades, si un llibre ens agrada molt molt. 

9) I a casa? 

A vegades sí, quan un llibre m'agrada molt. 

10) I amb els amics? 

Quasi mai. 

11)Què has fet ja amb Toni a l'aula, conta'm totes les activitats que tracten qualsevol 

lectura amb les noves tecnologies? Quina opinió et mereixes? 

Amb Toni hem buscat informació a Internet dels autors, hem fet també pòsters 

digitals per a fer petites presentacions del llibre que hem llegit, hem fet també un 

esquema en una pàgina que no recorde el nom de les principals característiques del 

llibre. 
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Apèndix 6. Història de vida col·lectiva  

 

NÚM. DOCUMENT TREBALL DE CAMP 

 

4 

TÈCNICA 

 

Història de vida 

 

 

MÈTODE 

 

Recollida de dades no observacionals 

Anàlisi i interpretació 

 

PLANTEJAMENT D’INVESTIGACIÓ 

 

Estudi de casos 

Triangulació 

 

FORMAT 

 

Historial Messenger 

 

DATA 

 

11,12-2010 i 1,2,3-2011 

 

PARTICIPANT 

 

Investigadora 

Alumnes 

 

CENTRE ESCOLAR 

 

Escola Gavina 

Colegio Helios 

IES Joanot Martorell 

 

MOTS CLAU 

 

Treball de camp 

Promoció de la lectura 

Tecnologies 

Biblioteca 

Clubs de lectura 

Activitats centre 

Activitats aula 

Plataformes 

Wiki, bloc, pàgina web 
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PRIMERA HISTÒRIA COL·LECTIVA A ESCOLA GAVINA 

Albert diu: 

Bon dia 

Maite tesi doctoral diu: 

Bon dia Albert. 

Entra al grup ESCOLA GAVINA. 

Pots? 

Albert diu: 

No podem perquè hem entrat mitjançant Internet. 

Maite tesi doctoral diu: 

A vore si Roser et pot convidar a la nostra conversa, sinó convida-la tu a ella. 

Albert diu: 

No podem perquè hem entrat mitjançant Internet. 

Maite tesi doctoral diu: 

I no podeu entrar per Messenger? 

És una conversa conjunta. 

Albert diu: 

No 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs us faré les mateixes preguntes, però no és igual. 

I Roser? 

Ara apareix desconnectada. 

Albert diu: 

Esta al meu costat 

i esta connectada. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé farem una cosa, Albert escriu tot amb minúscula i Roser tot amb majúscula, per 

ací, d'acord? 

Comencem? 

Albert diu: 
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Val. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. 

Vosaltres utilitzeu Internet a l'aula? 

Albert diu: 

NO.  

Maite tesi doctoral diu: 

Mai? 

Albert diu: 

Mai. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quan entreu a classe no mireu la pàgina web Escola Gavina? 

Amb Albert, dic. 

Albert diu: 

Això sí però en l'aula d’informàtica no utilitzem Internet. 

Maite tesi doctoral diu: 

No, dic a classe d'Albert. 

Albert diu: 

Quasi sempre. 

Maite tesi doctoral diu: 

I què feu? 

Albert diu: 

DONCS VEGEM BLOCS I XARXES. 

Maite tesi doctoral diu: 

Únicament els mireu o els comenteu? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

A vore, entreu a Educació Primària? 

Albert diu: 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 462 - 

 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

He vist que teniu publicades coses, tant Roser com Albert. Com ho feu? 

Albert diu: 

Doncs hem anat a inici i avall del nom t’ix com un requadre després cliques i escrius 

el que vols comentar. 

Maite tesi doctoral diu: 

Davall del nom vostre? 

Albert diu: 

SÍ. 

Maite tesi doctoral diu: 

I en quines seccions feu comentaris? 

Albert diu: 

A què et refereixes? 

Maite tesi doctoral diu: 

Què comenteu, jo he vist que feu cròniques d'excursions. 

Albert diu: 

MAITE FES-HO RÀPID QUE TENIM MULTIESPORTS 

sí 

SÍ  

QUAN FEM UNA EXCURSIÓ 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord, simplement vull que m'expliqueu quan utilitzeu Internet, comenteu 

excursions, lectures, i què més? 

Participeu a Escoles en Xarxa? 

Taller de premsa? 

Albert diu: 

Jo Internet l'utilitze cada dia i llegisc cada dia. 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí, però dic a classe i a l'aula sobre l'assignatura d'Albert. 
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Albert diu: 

A Escoles en xarxa i als nostres blocs i la web de l'escola 

(el meu bloc es diu www.noticies-6e-gavina.blogspot.com 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Tots o quasi tots els dies entreu amb Albert? 

Albert diu: 

NO SOLS ELS DILLUNSOS QUE ENS TOQUEN AUDIOVISUALS. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I també feu una hora de lectura a la biblioteca, no? 

Albert diu: 

Sempre. 

Maite tesi doctoral diu: 

I les lectures les treballeu a la pàgina web? 

Poseu comentaris o alguna cosa? 

Albert diu: 

NO. 

Sí, en Escoles en Xarxa tenim un comentari i parlem del que fem a classe. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Necessite saber moltes coses més, però si teniu pressa, voleu que 

continuem un altre dia, a classe d'Albert? 

Albert diu: 

Val. 

Adéu.  

Maite tesi doctoral diu: 

És que necessite que m'expliqueu més coses. 

Una cosa! 

Demà teniu classe amb Albert? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 
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A quina hora? 

Albert diu: 

Biblioteca. 

Després del pati. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quina hora és eixa? 

Albert diu: 

A les onze i mitja. 

Maite tesi doctoral diu: 

Podeu dir-li que a les onze i mitja es connecteu davant d'ell i continueu parlant? 

continuem* 

Albert diu: 

Val. 

Maite tesi doctoral diu: 

Recordeu-vos, jo estaré esperant-vos. 

Albert diu: 

NO ESTÀ MAL LA IDEA. 

Maite tesi doctoral diu: 

Demà xarrem més, d'acord? 

Albert diu: 

ADÉU. 

Maite tesi doctoral diu: 

Una besadeta. Fins demà. 

Albert diu: 

XD 

Maite tesi doctoral diu: 

:) 

Albert diu: 

Dew. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Adéu. 

 

PRIMERA HISTÒRIA DE VIDA A COLEGIO HELIOS 

Patricia diu: 

Ya está. 

Maite tesi doctoral diu: 

A vore m'ixen dos diferents, escriviu-me per ací els dos. 

Patricia diu: 

El segundo es en el que estamos los dos, 

perdón los tres. 

Maite tesi doctoral diu: 

Este, no? 

Jorge diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

A mi Maria no m'apareix. 

Jorge diu: 

A María no le funciona el Messenger de su ordenador. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs que es pose amb un de vosaltres i prou. 

Patricia diu: 

De acuerdo. 

Maite tesi doctoral diu: 

No podem perdre més temps, María tu escriu sempre amb majúscula per reconéixer-

te. 

Comencem? Esteu els tres preparats? 

Jorge i Patricia escriviu amb un color diferent al negre! 

El vostre bloc d'aula col·lectiu s'anomena Somos, no? 

Patricia diu: 

Sí. 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 466 - 

 

Jorge diu: 

Maria se está conectando en otro ordenador. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quan començàreu a utilitzar-lo este curs? 

(Patricia, canvia el color de la teua lletra per favor.) 

Patricia t’ha enviat un brunzit. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé Jorge, gràcies. 

Patricia diu: 

Perdona  

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Tranquil·la. 

Contesteu-me ara la pregunta i centrem-nos en la conversa. D'acord? 

Somos quan l'utilitzàreu per primera vegada? 

Patricia diu: 

Ya hemos empezado y ya tenemos bastantes entradas. 

Maite tesi doctoral diu: 

Però quan començàreu? Setembre, octubre, novembre? 

Patricia diu: 

Octubre. 

Maite tesi doctoral diu: 

I normalment dels quatre dies que tenim de llengua, quants dies l'utilitzeu? 

teniu* perdó. 

Patricia diu: 

Ha! ha! ha! Todos los días algún alumno hacemos alguna entrada muy breve. 

Maite tesi doctoral diu: 

Però des de casa o des de l'aula? 

Jorge diu: 

Desde el aula. 

Patricia diu: 
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Se supone que desde el aula pero podemos perfeccionarlo en casa. 

Maite tesi doctoral diu: 

I a vore, hi ha un Diari de Somos per mesos que l'escriu Evaristo, també està la 

Conspiración de lectores, on escriviu vosaltres? 

Jorge diu: 

Sí, escribimos toda la clase. 

Maite tesi doctoral diu: 

Però on, en la secció Qué hay para leer? 

Vull que m'expliqueu quines parts té el bloc i quines utilitzeu. 

Jorge diu: 

Nosaltres en Somos i Evaristo en Conspiracion de lectores 

Maite tesi doctoral diu: 

I vosaltres teniu diferents seccions per escriure? Jo he vist els arxius per mesos.  

Conteu-m'ho. 

Maite tesi doctoral diu: 

Cadascú de vosaltres té el seu bloc a la plataforma? 

Jorge diu: 

No, tenim un usuari per a tota la classe, 

un usuari per a tots. 

Maite tesi doctoral diu: 

Jorge perdona convida a Maria a la conversa. 

D'acord, un usuari per a tots. 

I sobre què escriviu al blocs? Hi ha diferents seccions? 

Maite tesi doctoral va dir: 

Hola! Esteu ahí? 

Patricia? 

Maite tesi doctoral va dir: 

Jorge? 

Patricia: 

Se nos ha ido la conexión, 
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es que Internet no funciona muy bien. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ho suposava. Afegeix a Jorge i a Maria a la conversa. Ok? 

Patricia diu: 

Ya está. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, i Maria? 

Jorge diu: 

No está conectada aun. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord, doncs continuem 

Em déieu que teniu un únic usuari per a fer entrades, però on les pengeu, teniu 

diferents seccions? 

Hola! 

Patricia diu: 

No, tenemos diferentes entradas mezcladas 

Patricia diu: 

María ya está agregada. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I què és això de Qué hay para leer?  

Maria diu: 

Sí ja sóc ací. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per fi, xiquets tenim quinze minuts cal aprofitar-los molt bé, d'acord? 

Continuem parlem de les vostres publicacions, les entrades que feu. 

Maria diu: 

Una etiqueta per a quan fem entrades al bloc sobre llibres que hem llegit. 

Maite tesi doctoral diu: 

I feu més etiquetes? 

A banda d'aquesta, dic. 
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Jorge diu: 

Sí tenim la secció de lectura i temps lliure, etc. 

Maria diu: 

Sí, però quasi totes són de llibres. 

Maite tesi doctoral diu: 

Aleshores teniu dues etiquetes una per a quan feu lectura (qué hay para leer) i una 

altra per a un altre tipus d'activitat (excursions...). És així? 

Patricia diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja em queda clar. 

Jorge diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I aleshores les vostres classes de llengua amb Evaristo, són quinze minuts de lectura, 

algunes entrades al bloc i què més? 

Maria diu: 

A mes, hi ha altres però nosaltres nomes usem eixes dues. 

Patricia diu: 

Y los ejercicios. 

Maite tesi doctoral diu: 

El relat digital, també el recorde. 

Maria diu: 

Articles per al Ludus (el periòdic del col·legi). 

Maite tesi doctoral diu: 

"Ejercicios" de què? 

Patricia diu: 

De classe. 

Maite tesi doctoral diu: 

Articles escrits per vosaltres? Sobre què? 
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Patricia diu: 

Perdona me refiero a los ejercicios del libro. 

Maria diu: 

Normalment les entrades bones del bloc són els articles 

sobre les activitats que fem (excursions), del relat digital, del club de lectura. 

Maite tesi doctoral diu: 

És a dir, s'escriuen bones entrades i després es publiquen al diari del Helios? 

Maria diu: 

Més o menys. 

Patricia diu: 

Pero antes Evaristo las revisa. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah molt bé, he llegit una sobre la Biblioteca del Lunes, sobre llibres recomanats... 

Patricia diu: 

Sí, esa la he escrito yo. 

Maria diu: 

Jo dels llibres recomanats, dues. 

Patri, a més, tu havies d’escriure una del club de lectura no? 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. És a dir, el bloc s'utilitza sobretot per a temes relacionats amb la lectura, 

no? 

Patricia diu: 

No, si yo ya la escribí esta semana. 

Jorge diu: 

Y yo una de la excursión a Peñíscola. 

Maria diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I de temps lliure també. D'acord. 

I què us pareix poder compartir informació al bloc? 
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Dieu-me una frase cadascú. 

Patricia diu: 

Enseñar a otras personas lo que hacemos en clase. 

Maria diu: 

M'agrada molt perquè pots donar la teua opinio i, a més, informar. 

Patricia diu: 

Es decir lo que hacemos durante el año. 

Jorge diu: 

Informar a tota la classe i als que visiten el bloc és molt agradable. 

Patricia diu: 

A mi también me gusta mucho. 

Maria diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Si féreu el mateix però sense bloc, us agradaria més o menys? 

Patricia diu: 

Menos porque la clase sería más aburrida. 

Maria diu: 

Jo creec que menys. 

Maite tesi doctoral diu: 

I damunt únicament podríeu informar als de la mateixa classe, no? 

Jorge diu: 

Menys perquè el bloc és visitat per molta gent. 

Patricia diu: 

El bloc lo puede ver todo el mundo. 

Maite tesi doctoral diu: 

L'activitat del relat digital també apareix al bloc? 

Patricia diu: 

No. 

Maria diu: 
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O com a molt als de l'altra classe, els de B (sense bloc). El bloc el visita molta més 

gent. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quan estiga acabat no el penjareu el relat digital? 

Maria diu: 

No, però alguns sé que apareixen al Ludus. 

No sé. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, doncs. 

Com treballeu la lectura a classe i a casa? Expliqueu-m'ho. 

Patricia diu: 

Molt.  

Maria diu: 

A classe llegim uns deu o quinze minuts abans de classe de llengua. 

Patricia diu: 

Y hacemos fichas de lectura. 

Jorge diu: 

A la llibreta i als ordinadors. 

Maite tesi doctoral diu: 

I les lectures són fixes, lliures, una per a tots...? 

Maria diu: 

Lliures, 

hi ha una biblioteca d’aula amb molts llibres i pots agafar el que siga. 

Patricia diu: 

Son libres, pero si elegimos un libro que no es de la biblioteca tenemos que hacer un 

articulo para el bloc de lectura. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bona idea. Llegiu el bloc d'Evaristo? 

Maria diu: 

Sí, però també pots fer una entrada de bloc sobre un llibre de classe 
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de vegades. 

Maite tesi doctoral diu: 

I quines coses us agrada com ixen a classe, al bloc i de les lectures i quines penseu 

que podrien millorar-se? 

Esta ja és l'última pregunta. 

Jorge diu: 

Tenim examen d’anglés. 

Maria diu: 

Maite hem d’anar-nos-en, tenim examen d'anglés. 

Adéu. 

Patricia diu: 

Adéu. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ok, penseu en esta última pregunta, d'acord? 

Jorge diu: 

Adéu. 

Maite tesi doctoral diu: 

Una coseta 

Patricia diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

Jorge ensenya-les, a les dues, a fer-se membres del grup de Messenger per favor que 

tu si m'apareixes. 

Jorge diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

Moltes gràcies als tres, una besaddeta molt forta. Estem en contacte. 

Ja us avise de la propera quedada. 

Maria diu: 

A mi és que no m'ha arribat res. 
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D'acord, adéu. 

Maite tesi doctoral diu: 

Mire-ho que us ho envií als tres. 

  

A IES JOANOT MARTORELL 

Xavi diu: 

En quinze minuts comencem, no? 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí Xavi. Ara si esteu tots abans, abans. Si no a les deu en punt, que ja sé que esteu 

ocupats, d'examen i rotllos, ha! ha! ha! 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! D'acord. 

Maite tesi doctoral diu: 

Xavi, una pregunta, uff no ho recorde. 

Per a fer una conversa conjunta, és que fa temps que no la faig, com convideu els 

altres? Tu ho saps? 

Xavi diu: 

A vore, 

ahí dalt. 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

Fica fotos, arxius, vídeo... 

Maite tesi doctoral diu: 

On? 

Xavi diu: 

Davall dels noms 

és que potser la teua versió és diferent.  

Maite tesi doctoral diu: 

Em pense que sí, i abans jo podia, de totes formes si no puc jo ens convides tu i prou, 

no? 
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Xavi diu: 

Sí, 

un segon ara vinc. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. 

Xavi diu: 

Hi ha algú més connectat ara? 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí, Sandra, convida-la 

a la nostra conversa. 

Xavi diu: 

És que no la tinc agregada, 

em pots dir el seu correu? 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí, un segon. 

Xavi diu: 

Ja està, està en el Tuenti vaig a preguntar-li-ho. 

xP 

Maite tesi doctoral diu: 

sandrii_1995@hotmail.com 

Ja el tens. 

Xavi diu: 

Ok, gràcies. ^^ 

Maite tesi doctoral diu: 

Ara convida a Laura 

Xavi diu: 

Hola Sandra. ^^ 

Maite tesi doctoral diu: 

Sandra ja estàs? 

Sandra diu: 
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Sí. 

Xavi diu: 

Sandra tens a Laura agregada? 

Sandra diu: 

No. 

Xavi diu: 

Dis-me el seu correu Maite, per favor. xD 

Maite tesi doctoral diu: 

També a Jordi. 

Ara us el passe el de Laura. 

Maite tesi doctoral diu: 

Hola Àlex! 

LAURI95-_@hotmail.com 

Álex diu: 

Hola! 

Xavi diu: 

Hoola! 

Sandra diu: 

Hola! 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja era hora que et dignares a aparéixer. 

Xavi ja has convidat a Jordi i a Laura? 

Álex diu: 

El primer dilluns se’m passà i l'1 estava en el meu poble. 

Xavi diu: 

No, 

el de Laura no el tinc. 

Maite tesi doctoral diu: 

Te l'acabe de passar, està dalt Xavi. 

LAURI95-_@hotmail.com 
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Hola Jordi, ja estàs ací! 

Xavi diu: 

Ok, no l'havia vist. 

Xavi diu: 

Ja estem tots. 

Maite tesi doctoral diu: 

Esteu tots? 

Laura diu: 

Sí. 

Sandra diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

Sí. 

Álex diu: 

No, sí. Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Falta Jordi! 

Álex diu: 

Jordi sí que està. 

Xavi diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Àlex posa't de color per favor. 

Xavi diu: 

No sé, jo acabe de parlar amb ell per telèfon. 

Álex diu: 

Així. 

Laura diu: 

Però sí que està connectat no? 

Xavi diu: 
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És que ix com a desconnectat, ni idea. 

Maite tesi doctoral diu: 

No que va, parle amb ell. 

Álex diu: 

Si no el teniu al msn, no podrà parlar amb tots. 

Maite tesi doctoral diu: 

Xavi torna a convidar-lo, que diu que no entén res. 

Xavi diu: 

És que a mi m'apareix com a desconnectat, no sé perquè. 

Álex diu: 

Està boig.  

Maite tesi doctoral diu: 

Espereu-vos un segon, problemes tècnics. Àlex ajuda'l! 

Xavi diu: 

El cride per telèfon, un segon.  

Maite tesi doctoral diu: 

A vosaltres com us apareix Jordi?  

Sandra diu: 

A mi sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Connectat? 

Xavi diu: 

Ja està! 

Maite tesi doctoral diu: 

Tu el pots convidar? Ok. 

Álex diu: 

Jordi? 

Xavi diu: 

És que Jordi. 

Álex diu: 
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No sap/No contesta. 

Maite tesi doctoral diu: 

Què? 

Xavi diu: 

Està en un tipus de msn que no deixa fer conversacions en grup. 

Maite tesi doctoral diu: 

Mare meua! 

Xavi diu: 

xDD! 

Maite tesi doctoral diu: 

Solucions xiquets!? 

Xavi diu: 

Però no és per la versió, és perquè està en el FX, que és un d'Internet, diu que va a 

provar a l' altre ordinador, ni idea.  

Laura diu: 

Que es pose en www.ebbudy.com. 

Xavi diu: 

Es veu que li eixia una finestra amb el que deia cadascú però no la del grup. 

Laura diu: 

És com el msn. 

Xavi diu: 

Però deixa en grup ahí? 

Laura diu: 

Crec que sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha!, hui no comencem la conversa. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ui, posa que Jordi abandonà la conversa. 

Xavi diu: 

Va a provar Jordi. Sí, va a provar el ebuy ebbudy*. 
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Álex diu: 

Xavi, pots escriure tot d'una? 

Maite tesi doctoral diu: 

Jordi? 

Laura diu: 

Hola! 

Jordi diu: 

Hola. 

Xavi diu: 

Ja està. 

Álex diu: 

Festa! 

Maite tesi doctoral diu: 

Guauuu, mai no havia tingut tantes ganes de parlar amb algú pel Messenger! 

Jordi diu: 

Per fi. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, bona nit a tots. 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! 

Laura diu: 

Ja! ja! ja!  

Jordi diu: 

Bona nit. 

Laura diu: 

Bona nit.  

Sandra diu: 

Bona nit. 

Maite tesi doctoral diu: 

Gràcies per la puntualitat. 
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Xavi diu: 

Ha costat.  

Maite tesi doctoral diu: 

I per l'esforç que feu. 

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Sóc molt pesada i heu de tallar-me quan em passe, amb confiança, d'acord? 

Jordi diu: 

D'acord. 

Laura diu: 

D’acord. 

Álex diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

Jordi si pots canvia't el color per un que no utilitze ningú! 

Jordi diu: 

Ok. 

Álex diu: 

Què fas? 

 

Jordi diu: 

? 

Sandra diu: 

Ho sent. 

Maite tesi doctoral diu: 

Jo escriuré amb majúscules per diferenciar-me! 

Sandra diu: 

Que estic amb el portàtil i es ratlla! 

Laura diu: 
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ok 

Maite tesi doctoral diu: 

EN PRIMER LLOC, VULL SABER EN AQUESTA PRIMERA CONJUNTA COM  

VAN LES CLASSES AMB TONI, DESCRIVIU-ME-LES AMB UN ADJECTIU (O DOS). 

Laura diu: 

Interessants. 

Álex diu: 

Bé. 

Jordi diu: 

Molt bé. 

Sandra diu: 

A mi m’agraden molt i són diferents. 

Xavi diu: 

Més divertides que les classes normals (fem coses diferents). 

Maite tesi doctoral diu: 

SABEU QUÈ ÉS L’ALFABETITZACIÓ DIGITAL? 

Jordi diu: 

No. 

Sandra diu: 

No. 

Laura diu: 

No. 

Xavi diu: 

No. 

Álex diu: 

És això que quan escrius et posa les errades que tens? 

Maite tesi doctoral diu: 

SIGNIFICA ENSENYAR-VOS EINES DIGITALS AMB TRELLAT, ÉS A DIR, AMB PROFIT,  

TRAURE-LI SUC A AÇÒ. 

Álex diu: 
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O siga, no. 

Maite tesi doctoral diu: 

JA! JA! JA! 

Jordi diu: 

xddd 

Maite tesi doctoral diu: 

SABEU QUÈ ÉS SER ANALFABET? 

Xavi diu: 

Sí. 

Laura diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

No saber llegir ni escriure. 

Maite tesi doctoral diu: 

EL CONTRARI, PERÒ EN EL MÓN DIGITAL. 

Jordi diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

HO PILLEU? 

Laura diu: 

No. 

Jordi diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

TONI US ENSENYA VALENCIÀ ÚNICAMENT? 

Sandra diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

No. 

Laura diu: 
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No, i a fer treballs amb l’ordinador. 

Maite tesi doctoral diu: 

FER UN WIKI ÉS PROPI DE L’ASSIGNATURA EN TOTS ELS INSTITUTS? 

Laura diu: 

I més coses. 

Xavi diu: 

A usar el wiki, Google Docs... i altres programes. 

Maite tesi doctoral diu: 

US FORMA TAMBÉ AMB EINES DIGITALS, NO? 

Laura diu: 

I les tertúlies del llibres de lectura. Sí.  

Maite tesi doctoral diu: 

TOT AIXÒ FORMA PART DE L'ALFABETITZACIÓ DIGITAL. 

DONCS MOLT BÉ, 

JA HEU FET CLASSES D’ALFABETITZACIÓ. HO HE VIST AL VOSTRE WIKI, NO? 

Álex diu: 

Sí.  

Jordi diu: 

Sí. 

Laura diu: 

Sí. 

Sandra diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

HEU APRÉS COSES NOVES? 

Xavi diu: 

Sí. 

Jordi diu: 

Moltes. 

Maite tesi doctoral diu: 
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CREIEU QUE LES PODREU UTILITZAR EN UN FUTUR? 

Sandra diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

NO ÚNICAMENT PER A LES CLASSES DE VALENCIÀ... 

Xavi diu: 

Sí. 

Laura diu: 

Jo pense que no. 

Maite tesi doctoral diu: 

UN EXEMPLE, VOSTRE DIC! 

Álex diu: 

Ah. 

Xavi diu: 

Ah... Doncs tenim un lloc online per guardar molts treballs i ensenyar-los a la gent.  

Maite tesi doctoral diu: 

PODREU FER UNA PRESENTACIÓ DEL VOSTRE PRIMER DISC AMB PETXAKUTXA. 

Xavi diu: 

Podem fer documents a la vegada amb amics. 

Maite tesi doctoral diu: 

SÍ. 

Laura diu: 

Sí, hem de fer-ne una. 

Maite tesi doctoral diu: 

HO SÉ. 

Sandra diu: 

I exposar treballs. 

Maite tesi doctoral diu: 

HEU PARTICIPAT ALGUNA VEGADA EN UN FÒRUM? 

Laura diu: 
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No. 

Jordi diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

Sí. 

Sandra diu: 

No. 

Xavi diu: 

Prou. 

Maite tesi doctoral diu: 

VEGEU COM FORMA PART DEL DIA A DIA, I CADA VEGADA MÉS? 

Laura diu: 

Sí. 

Álex diu: 

Sí. 

Jordi diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

A VEURE, DE LES CLASSES QUE JA HEU FET, HE VIST QUE ESTEU FORMANT-VOS AMB   

LES NOVES TECNOLOGIES PERÒ A MÉS TREBALLEU CARME. ÉS VERITAT? 

Maite tesi doctoral diu: 

HEU APRÉS COSES NOVES? 

Xavi diu: 

Sí. 

Laura diu: 

Sí. 

Jordi diu: 

Sí. 

Álex diu: 

Sí.  
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Sandra diu: 

Sí, és el llibre del primer trimestre. 

Xavi diu: 

Un dia llibre de text, altre ordinadors i altre Carmen. 

Maite tesi doctoral diu: 

QUINS AVANTATGES TROBEU DE FER-HO AMB LES TECNOLOGIES? 

Jordi diu: 

És més ràpid.  

Laura diu: 

Més divertit. 

Maite tesi doctoral diu: 

PODEU COMPARTIR INFORMACIÓ? 

Xavi diu: 

Motiva més que escrivint. 

Sandra diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

Sí. 

Jordi diu: 

Sí. 

Laura diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I AIXÒ APORTA ALGUNA COSA, EL FET DE PODER VORE ELS TREBALLS DELS  

ALTRES? PENSEU QUE PODEU APRENDRE D’ELLS?  

Sandra diu: 

És clar i així tenim més idees. 

Jordi diu: 

Sí. 

Xavi diu: 
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Sí. 

Laura diu: 

Sí, aprén més i t’ajuda a fer els teus. 

Álex diu: 

Si no et sents amb inspiració, pots aclarir algunes idees amb els treballs dels 

companys. 

Maite tesi doctoral diu: 

I COM TREBALLEU INDIVIDUALMENT O EN GRUP? 

Laura diu: 

Depén perquè. 

Maite tesi doctoral diu: 

CONCRETEU. 

Xavi diu: 

Per a Carmen hem de treballar en grups. 

Sandra diu: 

Però per al wiki individual. 

Maite tesi doctoral diu: 

PER A FORMAR-VOS, VOLS DIR? 

Laura diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

En Carmen hem de fer un treball en grup per a aquest divendres. 

Laura diu: 

Però per exemple per a fer allò de les tertúlies gravades calia preparar-s’ho 

individualment. 

Sandra diu: 

I el presentarem a classe amb Google Docs. 

Xavi diu: 

Sí. 

Laura diu: 
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Amb un Powerpoint. 

Maite tesi doctoral diu: 

MOLT BÉ, A L’AULA DONCS TAMBÉ HEU UTILITZAT LES TECNOLOGIES, NO?  

Álex diu: 

Sí. 

Jordi diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

GRAVACIONS DE LES TERTÚLIES. EXPOSICIÓ DE POWERPOINTS. 

Laura diu: 

El Powerpoint és per al divendres. 

Sandra diu: 

Però és una presentació del treball que hem de posar al wiki.  

Maite tesi doctoral diu: 

I US AGRADARIA QUE LA RESTA DE LES ASSIGNATURES ES TREBALLAREN AIXÍ O NO? 

Jordi diu: 

Per suposat. 

Sandra diu: 

Sí. 

Laura diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

Clar que sí! 

Laura diu: 

Sobretot història.  

Maite tesi doctoral diu: 

I FEU MÉS TREBALL EN AQUESTA? 

Xavi diu: 

I castellà. Ja! ja! ja! Mmm... no. 

Jordi diu: 
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Mmm... sí. 

Xavi diu: 

Fem el mateix però repartit entre activitats de llibreta, a Internet. 

Maite tesi doctoral diu: 

TENIU LA SENSACIÓ D’ESTAR APRENENT? 

Laura diu: 

Més que en altres sí. 

Sandra diu: 

Jo crec que estem aprenent més de les noves tecnologies que de valencià. 

Xavi diu: 

Però... 

Maite tesi doctoral diu: 

AL WIKI SEMPRE ESCRIVIU EN VALENCIÀ? 

Xavi diu: 

Com que és més entretingut prestes més atenció. Sí. 

Álex diu: 

Sí. 

Jordi diu: 

Sempre. 

Sandra diu: 

Sí. Així també practiquem. 

Maite tesi doctoral diu: 

I ESCRIVIU PROU? TAMBÉ LLEGIU EN VALENCIÀ AL WIKI? 

Álex diu: 

Sí. 

Laura diu: 

També és veritat que encara anem per la unitat 1 del llibre... 

Jordi diu: 

Tallar i pegar. 

Laura diu: 
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Escriure no molt, però llegir sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

ALESHORES MALGRAT QUE NO US PASSEU EL DIA FENT GRAMÀTICA, ESTEU 

ENSENYANT-VOS-LA IGUALMENT O NO? 

Sandra diu: 

Sí, de manera diferent i interessant.  

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 

Álex diu: 

És clar. 

Maite tesi doctoral diu: 

I DELS TEXTOS FUNCIONALS, QUÈ FEU? 

Laura diu: 

Textos què? 

Maite tesi doctoral diu: 

EXPOSITIUS, ARGUMENTATIUS. NO HEU COMENÇAT ENCARA? 

Sandra diu: 

Hem donat la nostra opinió sobre apartats de Carmen. 

Laura diu: 

El que hi ha al llibre de text. 

Maite tesi doctoral diu: 

DONCS DONAR LA VOSTRA OPINIÓ ÉS ARGUMENTAR. ESTEU ENSENYANT-VOS A FER 

UN TEXT ARGUMENTATIU. 

Xavi diu: 

Sí. Ens diu que argumentem el que diem. 

Maite tesi doctoral diu: 

MOLT BÉ. 

Álex diu: 

De totes maneres ho estem donant en castellà. 

Xavi diu: 
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Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

DONCS AIXÍ TENIU DUES VERSIONS D'UN MATEIX CONCEPTE. 

Xavi diu: 

En castellà la primera i segona unitat van sobre els tipus de textos. 

Maite tesi doctoral diu: 

QUÈ PASSARIA SI LA SEGONA I TERCERA AVALUACIÓ US DEDICÀREU ÚNICAMENT AL 

LLIBRE DE TEXT I A UN EXAMEN DE LECTURA EN PAPER DE LES LECTURES? 

Laura diu: 

Molt avorrit. 

Xavi diu: 

I tant. 

Jordi: 

Molt pesat. 

Sandra: 

Donaríem més temari però ens costaria més. 

Xavi: 

Això és el que fem precisament en castellà. 

Maite tesi doctoral diu: 

DONARÍEU MÉS TEMARI QUÈ VOL DIR? 

Sandra diu: 

Que donaríem més gramàtica i més llibre. 

Xavi diu: 

Que avançaríem més al llibre si sols donàrem coses del llibre. 

Maite tesi doctoral diu: 

US ENSENYARÍEU MÉS COSES? 

Laura diu: 

No. 

Sandra diu: 

No crec. 
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Xavi diu: 

No. 

Jordi diu: 

No. 

Xavi diu: 

Ara ho aprenem però de forma més entretinguda. 

Laura diu: 

No sabríem fer coses d’informàtica. 

Sandra diu: 

Estudiaríem més però no ens interessaria tant. 

Xavi diu:. 

Tot el de les noves tecnologies no ho hauríem aprés. 

Maite tesi doctoral diu: 

I DE VALENCIÀ APRENDRÍEU MÉS? 

Xavi diu: 

A més la teoria és pràcticament la mateixa que en castellà. 

Sandra diu: 

No, perquè com més s’aprén és utilitzant-lo. 

Maite tesi doctoral diu: 

I SABRÍEU ESCRIURE I LLEGIR MILLOR? 

Laura diu:  

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

JORDI I ÀLEX PARLEU. 

Jordi diu: 

No crec. 

Xavi diu: 

No, perquè ja fem prou textos amb el wiki. 

Sandra diu: 

A més, fem activitats relacionades amb la lectura. 
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Xavi diu: 

Sí, quan llegim un text. 

Maite tesi doctoral diu: 

VOLEU DIR QUE SI CONTINUEU AIXÍ EL CURS, ACABAREU SABENT EL QUE ES 

DEMANA DE VALENCIÀ PER A QUART D'ESO, A MÉS DE CONEIXEMENT INFORMÀTICS 

I DAMUNT AMB CLASSES MOTIVADORES? 

Xavi diu: 

Ens defineix totes les paraules “complicades”. 

Álex diu: 

Sí. 

Jordi diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

Supose que sí. 

Álex diu: 

És que aquestos xicons s'avancen a les meues contestacions. 

Sandra diu: 

Jo crec que molta teoria no aprendrem. 

Maite tesi doctoral diu: 

HA! HA! HA! SIGUES RÀPID. 

Álex diu: 

És que estic fent uns pocs deures. 

Maite tesi doctoral diu: 

QUINA TEORIA SANDRA? 

Sandra diu: 

Per exemple això que posa del Renaixement i tot això en el llibre no ho estudiarem. 

Maite tesi doctoral diu: 

AIXÒ HO DONARÀS A PRIMER DE BATXILLERAT DETALLADAMENT. 

Laura diu: 

Però per això està història. 
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Jordi diu: 

Clar. 

Xavi diu: 

Però... jo crec que amb història i castellà sí que ho repassem prou. 

Álex diu: 

Sí. 

Sandra diu: 

I així valencià és més per a aprendre coses de les noves tecnologies. 

Xavi diu: 

En valencià aprenem altres coses que no aprendríem de normal. 

Maite tesi doctoral diu: 

PENSEU QUE L’ASSIGNATURA ES QUEDA CURTA? 

Xavi diu: 

? 

Maite tesi doctora diu: 

A NIVELL DE CONTINGUT DE VALENCIÀ, DIC? 

Jordi diu: 

No, per a res. 

Sandra diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

PER QUÈ? 

Sandra diu: 

Perquè de manera més divertida i menys pesada utilitzem més el valencià.  

Álex diu: 

Jo crec que de moment sí, perquè encara anem pel tema 2. 

Jordi diu: 

Perquè com que és més senzill estem més motivats. 

Laura diu: 

No és que siga curta sinó que és menys pesada. 
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Álex diu: 

I hem vist poques coses a classe. 

Maite tesi doctoral diu: 

SÓN TRES TEMES PER AVALUACIÓ, NO? EL LLIBRE SÓN NOU. 

Sandra diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

Aleshores anem bé. 

Jordi diu: 

Se suposa que sí. 

Xavi diu: 

De totes formes molt poques vegades acabem els llibres de text, almenys l'any 

passat. 

Jordi diu: 

Mai els acabem. 

Xavi diu: 

En Biologia l'any passat ens quedàrem en el tema 4 i sense donar moltes coses. 

Álex diu: 

Si soles anem a donar 3 temes no se perquè ens ho fan comprar. 

Laura diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

SABEU QUE ARA ESTEM FENT UN FÒRUM, PARLANT DE TEMES ACADÈMICS, 

ARGUMENTANT LES VOSTRES OPINIONS, EXPOSANT EL QUE HEU FET, UTILITZANT 

LES NOVES TECNOLOGIES QUE USEU DIÀRIAMENT I A BANDA RIENT-NOS UNA MICA? 

TRES TEMES PER AVALUACIÓ ÁLEX! I FENT-HO EN VALENCIÀ! 

Álex diu: 

Ah! 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! 

Laura diu: 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 497 - 

 

Veritat.  

Jordi diu: 

Açò és millor que dues hores de classe amb Toni xdd. 

Laura diu: 

O amb Joan... 

Álex diu: 

Estic pendent de moltes coses, perdona.  

Maite tesi doctoral diu: 

JA! JA! JA! ME N'ALEGRE, I PERQUÈ NO HEU ESTAT ALUMNES MEUS QUE SI NO... 

Xavi diu: 

 

Sandra diu: 

Jo crec que sí anem a donar els tres temes. 

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 

Sandra diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

BÉ, DONCS MOLT CONTENTA PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ, ARA ACABEM PER 

HUI I US DEIXE ESTUDIAR, DE VERITAT MALGRAT QUE PAREGA QUE ESTEM PASSANT 

L'ESTONETA DIENT XORRADES, SOU MOLT ÚTILS I SENSE VOLER M'ENSENYEU UN 

MUNT DE COSES. PODEU ACOMIADAR-VOS DE MI, JA SABEU QUE QUAN S'ACABA 

UNA CONVERSA TOQUEN UNES PARAULES DE COMIAT, NO? 

Sandra diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! 

Sandra diu: 

Adéu Maite. 

Jordi diu: 

xdddd Bona nit. 
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Xavi diu: 

És que com ficava que estaves escrivint alguna cosa. 

Laura diu: 

Bona nit.  

Sandra diu: 

:)   

Maite tesi doctoral diu: 

BONA NIT XIQUETS. 

Xavi diu: 

Bona nit =) 

Álex diu: 

Fins l’altra!  

Maite tesi doctoral diu: 

LA PRÒXIMA CONVERSA SERÀ TOTALMENT AMB ACCENTS I SENSE FALTES. 

Xavi diu: 

Per cert, quan hem de tornar a parlar? 

Maite tesi doctoral diu: 

JA US CONVOQUE PER A LA PRÒXIMA. 

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

NO HO SÉ ENCARA EXACTE. 

Sandra diu: 

Val.  

Jordi diu: 

Ok. 

Laura diu: 

Però tots junts? 

Xavi diu: 

Ok. 
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Álex diu: 

No hestik d'hacórd. 

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

BESADETES ALS CINC. 

Xavi diu: 

Adéu. 

Maite tesi doctoral diu: 

SEMPRE HI HA UN GRACIÓS AL GRUP. 

Jordi diu: 

Adéu. 

Maite tesi doctoral diu: 

ADÉU! 

 Sandra diu: 

Bona nit. 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! Àlex. 

Maite tesi doctoral diu: 

AMB ACCENT. 

Xavi diu: 

Tas loco xDDD! 

Álex diu: 

Vivo al limite. 

Maite tesi doctoral diu: 

BONA NIT. 

Álex diu: 

Adéu. 

Xavi diu: 

Adéu. 
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Jordi diu: 

Adéu. 

 

SEGONA HISTÒRIA DE VIDA A ESCOLA GAVINA 

Roser diu: 

Hola Maite! 

Maite tesi doctoral diu: 

Hola Roser, 

una cosa 

inclou a Albert en la conversa 

o a l'inrevés. 

Roser diu: 

No podem  

Maite tesi doctoral diu: 

Ok. 

Doncs mira, poseu-vos en el mateix ordinador 

un en majúscula i l'altre en minúscula. 

Roser diu: 

Val.  

Jo escriure en minúscules i Albert en majúscules. 

Maite tesi doctoral diu: 

Comencem des d'ací? 

Roser diu: 

Sí.  

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, l'altre dia ens quedaren moltes coses per dir 

esteu preparats? 

Hui teniu temps, no? 

Roser diu: 

Sí, 
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tot el temps que vulgues. 

Maite tesi doctoral diu: 

Roser posa't amb Albert al mateix ordinador. 

Albert diu: 

Hola. 

Maite tesi doctoral diu: 

Hola 

I Roser? 

Albert diu: 

Ara es connecta. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, vull que esteu en la mateixa conversa. 

Albert diu: 

A val. 

No podem estar en la mateixa conversació perquè no tenim el Messenger 

descarregat. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ok. 

Doncs mira, poseu-vos en el mateix ordinador 

un en majúscula i l'altre en minúscula. 

Albert diu: 

OK 

Maite tesi doctoral diu: 

Esteu en el de Roser, no? 

Albert diu: 

NO. 

Maite tesi doctoral diu: 

Esteu en el teu? 

Albert diu: 

Sí. 
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Maite tesi doctoral diu: 

Bé, doncs 

Preparats? 

Quan de temps tenim? 

Albert diu: 

TOT EL QUE VULGUES. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, això és el que volia sentir. 

Recapitulem. 

L'última conversa em vau dir que utilitzàveu Internet a l'aula amb Albert 

Cert? 

Albert diu: 

SÍ. 

Sí.  

Maite tesi doctoral diu: 

Però no em quedà clar si ho féieu tots els dies o sols dilluns (un ha d’escriure en 

majúscula). 

Quan ho feu? 

Albert diu: 

ARA HO FEM TOTS ELS DIES. 

Maite tesi doctoral diu: 

Únicament arribeu a l’aula. 

Albert diu: 

NO . 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs quan?  

Albert diu: 

QUAN ENS TOCA CLASSE DE LLENGUA 

Maite tesi doctoral diu: 

Sempre parle de classe de llengua. 
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Aleshores si teniu quatre hores a la semana i una és de biblioteca, ho feu tres o 

qautre vegades? 

Albert diu: 

A VAL. 

SÍ.  

Maite tesi doctoral diu: 

Tres o quatre? 

Albert diu: 

Quatre. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé 

I ho feu des de l’inici de curs, com una rutina? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. 

Em vau dir que el que féieu era mirar la pàgina web Escola Gavina. 

Veritat? 

Sí o no? 

Albert diu: 

Ja, però ho hem canviat i aleshores ara mirem xarxes socials com: Escoles en Xarxa, 

Vilaweb, diari de l’escola i moltes més.  

Maite tesi doctoral diu: 

És a dir, que consulteu moltes pàgines interessants. I després, les comenteu? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I com les comenteu? En veu alta? Escriviu comentaris? Debateu a classe? 

Albert diu: 

Les escrivim en la llibreta. 
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Maite tesi doctoral diu: 

Poseu-me un exemple. 

Albert diu: 

Per exemple en una cosa del diari de l'escola de la còlera, l'escrivim a la llibreta. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. 

Però també escriviu a la xarxa, amb les cròniques i el taller de premsa, no? 

Albert diu: 

NO. 

Maite tesi doctoral diu: 

No, jo he vist entrades de textos vostres d'excursions? 

Albert diu: 

Sí, però a Escoles en Xarxa i a la web de l'escola.  

Maite tesi doctoral diu: 

Això dic, en Escoles en Xarxa publiqueu i a la vostra web també. 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Això quan ho feu? A l’aula o a casa? 

Albert diu: 

A casa l’enviem a Albert la crònica i si és prou bona la fica. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, i vosaltres podeu publicar comentaris sense que els veja abans Albert. 

Albert diu: 

NO. 

Maite tesi doctoral diu: 

Teniu una contrasenya d'usuari? 

Albert diu: 

No. 
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LI L’ENVIEM PER VIA MESSENGER I DESPRÉS JA LA CORREGEIX I DE VEGADES LA 

PUBLICA. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, doncs. He vist que a banda de les cròniques hi ha una secció a la web Escola 

Gavina anomenada Il·lustres il·lustrats, 

on apareix el Mural del País Valencià. 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Vosaltres esteu fent eixa lectura ara? 

O com ho treballeu? 

Albert diu: 

ABANS LLEGÍEM ELS POEMES PERÒ ARA NO. 

Maite tesi doctoral diu: 

I llegíeu els poemes a classe en veu alta des d’Internet? 

Albert diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

Què féieu?  

Albert diu: 

Ho copiàvem a casa I després ho llegíem. 

Maite tesi doctoral diu: 

Copieu des d'Internet els poemes i els llegiu a casa? 

Albert diu: 

SÍ. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. I ara què esteu fent a classe? 

Estes setmanes dic. 

Albert diu: 

ENTRAR EN PÀGINES WEB I FER CRÒNIQUES. 
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Maite tesi doctoral diu: 

Les cròniques quins temes tracten? 

Excursions, lectures, premsa? 

Albert diu: 

Del que vulgam.  

Maite tesi doctoral diu: 

I sobre què heu fet vosaltres? 

Albert diu: 

Avui sobre el granissat de llima.  

Maite tesi doctoral diu: 

D’acord. Us pareix interessant utilitzar Internet a l’aula? S’informeu sobre què passa 

for a, podeu compartir informació, llegiu, escriviu… Penseu què apreneu? 

Albert diu: 

SÍ.  

Maite tesi doctoral diu: 

Dieu-me ràpidament una cosa que us vinga al cap ara que no sabíeu i ara ja sabeu? 

Albert diu: 

La còlera. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, i esteu adquirint coneixements per navegar millor per la xarxa, veure enllaços i 

fer cosetes que abans no sabíeu?  

Albert diu: 

Sí, moltes coses. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per exemple... (una cosa que us vinga al cap ara) 

Albert diu: 

NOU PARLAMENT. 

Maite tesi doctoral diu: 

Expliqueu-me això? 

Albert diu: 
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 A VORE EL NOU PARLAMENT ÉS EL PARLAMENT QUE EN LES ELECCIONS HA EIXIT 

CANDIDAT. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, però jo em referia a coses que ara sabeu fer o consultar a Internet que abans no 

sabíeu. Heu aprés alguna cosa des del punt de vista informàtic? 

Albert diu: 

 Sí, hem aprés a contactar en altres escoles a través d’Escoles en Xarxa. 

Maite tesi doctoral diu: 

Això era, apreneu a fer coses útils, compartiu informació i llegiu i escriviu. 

Sobre les lectures que feu a classe o a casa apareix d’alguna manera a la pàgina web 

de l’escola o a Escoles en Xarxa? 

Albert diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Conteu-m’ho. 

Albert diu: 

Sobre el què ens ha dit Albert hem de ficar l’adreça d’Escoles en Xarxa i així ix. 

Maite tesi doctoral diu: 

He vist que s'ha escrit a la pàgina web sobre una activitat que féreu a classe, un taller 

de ciència amb un il·lustrador, ho vau escriure vosaltres?  

Albert diu: 

Sí, això ho van escriure Albert i Quique en el seu bloc  

però ara ells han fet un altre.  

Maite tesi doctoral diu: 

He vist al teu bloc Albert, dius que l’has fet per informar la gent de la teua classe. 

Que bé!  

Albert diu: 

Es diu 6egavina.blogspot.com 

SÍ.  

Maite tesi doctoral diu: 

Sí, Albert profe/dire sap que teniu un bloc per informar?  
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Albert diu: 

TAMBÉ L’HA FET QUIQUE UN AMIC MEU DE LA CLASSE. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. 

Però l’heu fet a casa? O l’heu fet a classe? 

Albert diu: 

A CASA D’ALBERT SÁNCHEX MUÑIZ. 

Maite tesi doctoral diu: 

En l’escola, els professors ho saben? 

Albert diu: 

NO, SOLS HO SAP ALBERT, EL MESTRE DE VALENCIÀ. 

Maite tesi doctoral diu: 

Estarà content per la iniciativa i damunt té el nom de la classe! 

Però la idea va ser vostra, no? 

Albert diu: 

SÍ. 

ROSER TAMBÉ TÉ UN BLOG QUE ES TITULA ATENEA2010-ROSER. 

Maite tesi doctoral diu: 

Estaria bé que apuntares què feu a classe d’Albert i les activitats del centre i les 

lectures que treballeu. 

Eixa és l'adreça del bloc ATENEA2010-ROSER? 

Albert diu: 

No, és atenea2010-Roser.blogspot.com 

Maite tesi doctoral diu: 

D’acord. I comenteu a classe els vostres blocs?  

 Albert diu: 

Sols el dilluns i a vegades dimecres divendres. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, però sou els protagonistas eixos dies! 

Albert diu: 
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Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, em pareix que sou molt treballadors. 

Albert diu: 

Sí.  

Maite tesi doctoral diu: 

I ara per a Nadal, fareu alguna cosa (activitats) a l’aula o al centre? Dic relacionades 

amb la lectura o amb Internet. 

Albert diu: 

No, per Nadal farem un tema que tracte de l’humor on ixen personatges de còmics. 

Maite tesi doctoral diu: 

Els còmics són literatura! Aleshores sí que fareu alguna cosa i ben bonica. 

Albert diu: 

  

Maite tesi doctoral diu: 

Això vol dir que ja és hora? 

Albert diu: 

Sí, sempre la fem per Nadal i el dia de la setmana temàtica.  

Maite tesi doctoral diu: 

Que guai! I després s’escriurà una crònica sobre el que heu fet al centre per a 

compartir-ho amb altres i que coneguen què feu, no? 

Albert diu: 

Sí, sempre en fem.  

Maite tesi doctoral diu: 

Únicament em queden dues preguntes a fer-vos. Supose que ja estareu farts de mi. 

Albert diu: 

No, tranquil·la.  

NO. 

Maite tesi doctoral diu: 

La primera pregunta és, què és Martinallibres? 

Albert diu: 
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UNA PÀGINA WEB.  

Maite tesi doctoral diu: 

Sobre què?  

Albert diu: 

ON PARLA DE LLIBRES 

Maite tesi doctoral diu: 

I l’heu utilitzat a classe alguna vegada? 

Albert diu: 

NO.  

No mai.  

Maite tesi doctoral diu: 

No heu entrat mai? 

Albert diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, doncs l’última. Per a posar-vos la nota de la primera avaluació què conta Albert? 

Feu treballs, exàmens, lectures, web... 

Albert diu: 

Conta com llegim els poemes de V. A. Estellés, l’ortografia i les cròniques. 

EL MATEIX DIC JO. 

Maite tesi doctoral diu: 

És a dir, reciteu els poemes, exercicis d'ortografia o examen i escriure cròniques (i les 

bones publicar-les a la xarxa)? 

Albert diu: 

SÍ. 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Traureu bona nota? 

Albert diu: 

Dona, no ho sabem però els dos creiem què sí. 
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Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Clar que sí! 

Albert diu: 

D'acord si. 

xd 

xd 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, doncs únicament us donaria un consellet que ja que teniu un bloc tan ben fet, 

aprofiteu-lo i feu una secció on parleu de les lectures què feu a classe, 

recomanacions,  

i cosetes per un estil. 

Albert diu: 

Ho farem. 

HO FARÉ. 

Maite tesi doctoral diu: 

I després de Nadal els vegem, la propera conversa parlarem dels vostres blocs i de 

com els comenteu a la classe. 

Albert diu: 

D'ACORD 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, us desitge unes bones festes i moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

Una besadeta ben forta. 

Albert diu: 

D'acord bon Nadal bones festes! 

Maite tesi doctoral diu: 

A passar-ho bé xiquets! 

Albert diu: 

I NO T'OLBLIDES DE VISITAR EL MEU NOU BLOG QUE ES DIU 6egavina.blogspot.com, 

igualment fins l’altra.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ok, segur que ho faig i el de Roser també. 
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Albert diu: 

Afegiré coses noves d'experiències, coses que m'agraden i per suposat llibres.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha!, ahí ahí, això m'agrada. 

Albert diu: 

Adéu, a mi també.  

ADÉU, FINS AVIAT!  

Maite tesi doctoral diu: 

Adéu.  

 

A COLEGIO HELIOS 

Patricia diu: 

Hola, buenos días. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bon dia Patricia. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bon dia Jorge. 

Bon dia Maria. 

Com esteu? 

Jorge diu: 

Bon dia. 

Patricia diu: 

Molt bé. 

Jorge diu: 

Bé, i tu? 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, també, amb ganes de Nadal ja. 

María diu: 

Bon dia Maite. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Hola Maria. 

María diu: 

Molt bé. 

Maite tesi doctoral diu: 

Patricia utilitza un color diferent, d'acord? 

Així us diferencie millor. 

Patricia diu: 

Ya está. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, preparats ja? Hui no hi ha pressa, veritat? 

María diu: 

Un poc. 

Patricia diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, no serà molt llarg, tranquils. 

Patricia diu: 

Ok. 

María diu: 

D'acord. 

Maite tesi doctoral diu: 

A vore, de la conversa del dia anterior em vaig assabentar de moltes coses del vostre 

funcionament a l'aula i al centre, però se'm van quedar alguns dubtes. 

Us els faig ara, d'acord? 

Jorge diu: 

Ok. 

María diu: 

Vale. 

Patricia diu: 

Ok. 
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Maite tesi doctoral diu: 

Algú em va dir que no teníeu un espai personal i sí que és veritat que signeu les 

entrades normalment com a redactors de 2n A. 

Però també teniu cadascú la seua carpeta amb el que heu fet, no?  

Amb els vostres noms. 

María diu: 

Patricia i jo sí que tenim. 

Patricia diu: 

Pero desde hace poco. 

Maite tesi doctoral diu: 

És on posa autors, Jorge tu també, no? 

Jorge diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! Jo havia vist un Jorge i pensava que eres tu. 

Aleshores no és obligatori? 

María diu: 

No.  

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, primer dubte resolt. 

Segon, em vau parlar de LUDUS, no? Expliqueu-m’ho. 

María diu: 

És el periòdic del col·legi.  

Maite tesi doctoral diu: 

I col·laboreu?  

María diu: 

Ahí publiquem articles sobre tot el que fem. 

Maite tesi doctoral diu: 

Enguany heu col·laborat? 

María diu: 
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Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Com? Amb què? 

Patricia diu: 

Sí, yo he publicado ya una entrada. 

María diu: 

Jo he publicat un article sobre el primer relat digital.  

Jorge diu: 

D’excursions. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! I és digital o format paper també? 

María diu: 

Les dues coses. 

Patricia diu: 

Les dues coses.  

María diu: 

Hi ha en paper i a la web del col·legi.  

Maite tesi doctoral diu: 

És setmanal, mensual, quina periodicitat té? 

María diu: 

Trimestral. 

Patricia diu: 

Trimestral. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. 

Veig que s'impliqueu en tot. 

Patricia diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 
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I el tercer dubte era pel relat digital. Si el compartíem amb la resta del col·legI. Ara 

veig que sí. 

Ara, ja heu fet dos, no? 

María diu: 

4.  

Patricia diu: 

Hemos hecho 4. 

Maite tesi doctoral diu: 

Conteu-me’ls.  

María diu: 

El primer l’hem fet Nacho, Alejandro i jo i tracta sobre els primers dies del curs.  

Maite tesi doctoral diu: 

I com els compartiu a través Somos o Ludus? 

María diu: 

No.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ah sí, quan jo aní al centre! 

María diu: 

Les recopilem en un DVD i després el mostrem a tots en la biblioteca, com una 

pel·lícula.  

Maite tesi doctoral diu: 

I quan ho feu això? 

Patricia diu: 

A final de curso. 

María diu: 

Quan ja estiguen tots.  

Maite tesi doctoral diu: 

I altres tres, sobre què són? 

María diu: 

Sobre Peníscola, un mini relat digital sobre Miguel Hernández i sobre el Monestir de 

la Valldigna.  
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Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. 

Doncs els tres dubtes ja estan resolts.  

També se'm quedaren dues preguntes per fer-vos de l'altre dia. 

Patricia diu: 

Ok. 

Jorge diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

A vore, quines coses o activitats penseu que estan eixint bé, és a dir, el relat digital, 

les entrades que feu sobre lectures, la biblioteca del dilluns, els clubs de lectura, les 

vostres aportacions amb Somos.  

Maite tesi doctoral diu: 

A vore, quines coses o activitats penseu que estan eixint bé, es a dir, el relat digital, 

les entrades que feu sobre lectures, la biblioteca del dilluns, els clubs de lectura, les 

vostres aportacions amb Somos penseu que esteu aprenent? Us beneficia? 

Patricia diu: 

Todas. 

María diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per què? 

Jorge diu: 

Perquè són altres formes de TIC. 

Maite tesi doctoral diu: 

I això quin benefici creieu que aporta? 

María diu: 

Aprendre a usar-les.  

Patricia diu: 

Pues que aprendemos conocimientos de informática. 

María diu: 
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I poder comunicar-vos amb els companys. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, apreneu a classe de llengua, coneixements informàtics, compartiu amb la 

resta del món els vostres treballs. Alguna cosa més?  

María diu: 

Podem donar la nostra opinió. 

Es poden deixar comentaris.  

Maite tesi doctoral diu: 

També, podeu recomanar llibres i mostreu com ho feu. 

Jorge diu: 

Sí. Es poden deixar comentaris.  

Maite tesi doctoral diu: 

Sí i això fa que altres companys s’interessen perquè a vosaltres us han agradat unes 

determinades lectures i activitats, no?  

Patricia diu: 

Sí. 

María diu: 

Sí. 

Patricia diu: 

Y las recomendamos. 

Maite tesi doctoral diu: 

Gràcies als comentaris dels vostres companys, penseu que heu tingut interés per 

algun llibre? 

O per algun altre tema? 

Patricia diu: 

Sí. 

Jorge diu: 

Sí. 

María diu: 

Jo em vaig llegir un llibre que Patricia va llegir i que recomanava al bloc i m’ha 

agradat molt. 
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Jorge diu: 

Algú s’ha llegit el llibre recomanat. 

Patricia diu: 

Porque te resume un poco los pensamientos que le han producido el libro. 

Maite tesi doctoral diu: 

I una altra cosa, a banda de motivar-vos a llegir, escriviu al bloc i milloreu la vostra 

forma d’escriure?  

Penseu que això ho llig gent. 

María diu: 

Clar. 

Patricia diu: 

Sí, nos ha ayudado a escribir un poco más rápido. 

María diu: 

Evaristo l’altre dia ens va dir tota la gent que visitava el bloc (la mitjana).  

Maite tesi doctoral diu: 

Aleshores penseu que amb Somos llegiu més llibres i recomanacions i escriviu millor 

perquè teniu un públic que us llig?  

Un públic cada dia major. 

María diu: 

Sí.  

Patricia diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I ara una pregunteta una miqueta "compromesa", què milloraríeu del bloc? Què 

penseu que podria funcionar millor i com? Quina idea se vos ocorre per millorar el 

bloc? 

María diu: 

Que escriguérem més. 

Quasi no escrivim.  

Patricia diu: 

Pues que la gente participara un poco más. 
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Maite tesi doctoral diu: 

I quina solució proposaríeu per escriure més i participar més? 

Patricia diu: 

Hacerlo más atractivo al público. 

Maite tesi doctoral diu: 

Com?  

Jorge diu: 

No sé. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Sabeu que podria millorar-se però no sabeu com?  

Patricia diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

Com ho trobaríeu vosaltres més atractiu? Què us motivaria?  

María diu: 

Ha sigut Patricia la que ha dit això, a mi em sembla bé com està! 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Maria es cura en salut. 

Jorge diu: 

Podríem anunciar-la en altres blocs. 

María diu: 

Què significa això, Maite? 

Això de curar-se en salut? 

Patricia diu: 

No sé, haciéndolo un poco más divertido. 

Maite tesi doctoral diu: 

Vol dir que com a tu t'agrada així, no penses alternatives de millora. 

Patricia diu: 

Més colorit. 
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María diu: 

És que no se m’ocorre res.  

Maite tesi doctoral diu: 

Maite tesi doctoral diu: 

Llavors la motivació vindria per la diversió i arribar a més gent, no? 

Patricia diu: 

Claro. 

María diu: 

Sí, alguna cosa així. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. 

Ara passem.  

Ja a la conversa de hui. 

María diu: 

D'acord. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quines activitats esteu fent ara al bloc de l’aula que jo no conega? 

Heu vist recomanacions de llibres i la història d’una alumna nova, ja m’heu comentat 

els relats digitals. Alguna coseta més? 

María diu: 

Algunes entrades sobre excursions.  

Patricia diu: 

Algunas entradas de excursiones. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quines excursions heu fet? 

Patricia diu: 

Peñíscola y el monasterio de Valldigna. 

Jorge diu: 

Peníscola i el Monestir de la Valldigna. 

Maite tesi doctoral diu: 
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I les entrades eren d’opinió o de l’excursió?  

Patricia diu: 

Les dues. 

María diu: 

L’opinió i el que havíem fet.  

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. 

I ara per a Nadal, què? Des de casa, fareu alguna cosa? 

Patricia diu: 

Sí. 

María diu: 

Un treball per a recomanar llibres usant les TIC.  

María diu: 

Powerpoints, missatges de mòbil. 

Maite tesi doctoral diu: 

Missatges de mòbil? Com? 

Patricia diu: 

Pues que por parejas o individualmente la gente recomienda un libro.  

Jorge diu: 

Te lo enseñaremos cuando vengas. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Molt bé. 

I ho penjareu al bloc o ho exposareu a classe? 

Patricia diu: 

Les dues coses. 

Jorge diu: 

Les dues. 

María diu: 

Primer a classe i després els que millor estiguen al bloc. 

Jorge diu: 
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Sí, se va la luz espera un momento. 

Maite tesi doctoral diu: 

M'espere? 

María diu: 

Sí, un moment. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja esteu? 

María diu: 

Sí, ja estem. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé.Continue doncs. 

Jorge diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

Aleshores fareu un treball a Nadal, però a casa no escriureu al bloc o sí?  

Patricia diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Sobre què? 

Patricia diu: 

No sé si yo podré, pero se puede pero no es obligatorio como el trabajo de Navidad. 

Maite tesi doctoral diu: 

D’acord. 

I quines lectures fareu, ja la teniu triada? 

Patricia diu: 

No. 

María diu: 

Els del club de lectura acabarem el llibre que ens estem llegint i els altres no sé. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, ara passem a parlar de les activitats al centre. 
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S’ha fet un recital de poesia, no? 

María diu: 

Sí, de Miguel Hernández. 

El van fer els de 4t d’ESO. 

Maite tesi doctoral diu: 

I no el vau vore vosaltres? 

María diu: 

Sí, vam anar a vore’l. 

Nosaltres també haurem de fer un recital. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, molt bé, aniré a vore-vos! 

I també he vist penjat un vídeo-clip de Crema Caballero.  

María diu: 

Eh? Com que de Crema Caballero? 

Maite tesi doctoral diu: 

Això posava a l'entrada que van fer, ja la mireu. 

María diu: 

D'acord. 

Maite tesi doctoral diu: 

I la biblioteca de dilluns, alguna activitat per a Nadal i d’altres que heu fet fa poc?  

Patricia diu: 

No lo sabemos, tenemos que hablarlo con Evaristo. 

Maite tesi doctoral diu: 

Hi ha noves taules temàtiques? 

Sobre còmics, llibres àudio o pop-up, que és el que jo vaig vore.  

María diu: 

Patricia i jo anem a contar un conte kamishibai als més menuts. 

Maite tesi doctoral diu: 

Kamishibai? 

María diu: 
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Sí, és com un teatre oriental.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ah que bonic! 

I quan ho fareu? 

Patricia diu: 

Este lunes. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja m'ho contareu tot! 

María diu: 

És més petit, com un portapapers amb imatges del que va passant al conte. Val.  

Maite tesi doctoral diu: 

I ara la pregunta del milió, com serà l’avaluació d’aquest primer trimestre? 

Patricia diu: 

Todo lo del bloc de aula. 

Maite tesi doctoral diu: 

Fitxes de lectura, participació, relats digitals, entrades... 

Patricia diu: 

Los artículos del Ludus. 

María diu: 

L’examen, els llibres llegits, les entrades dels blocs, si hem deixat algun comentari, si 

hem fet relat digital.  

Jorge diu: 

Fitxes de lectura, participació, relats digitals, entrades, comentaris.  

Maite tesi doctoral diu: 

I sabeu què puntua cada cosa?  

María diu: 

No sé.  

Jorge diu: 

L’examen conta 6 i el que fem a classe 4 punts. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Heu col·laborat molt? 

María diu: 

Jo sí. 

Jorge diu: 

Clar. 

Patricia diu: 

Algunas personas sí que participan mucho pero otras mucho menos. 

María diu: 

També puntua el que estem col·laborant amb tu amb això. 

Maite tesi doctoral diu: 

Que bé! L'examen sobre què és (o era)? 

Patricia diu: 

Sobre los temas dados. 

María diu: 

Sobre els temes donats ( tipus de text, nexes...). 

Maite tesi doctoral diu: 

Gramàtica, ortografia, únicament? 

María diu: 

Un poc. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. 

Participar a la biblioteca i el club de lectura conta?  

Patricia diu: 

Sí. 

María diu: 

Clar. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ho suposava. 

I un dubte que tinc. 

Maria i Patricia tenen un espai on publiquen i Jorge no, per què? Això conta? 
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Jorge diu: 

Perquè Evaristo únicament va triar alguns. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! No ha sigut voluntari. Però de redactors de 2n A sou tots, no? 

María diu: 

Sí, som tots.  

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. 

I ja per acabar. Us agrada el funcionament de la classe amb Evaristo? 

María diu: 

Sí.  

Patricia diu: 

Sí. 

Jorge diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

El que més us agrada és...  

María diu: 

Que no dóna tot el llibre i fem altres coses com ara el bloc. 

Maite tesi doctoral diu: 

I com penseu que apreneu més amb el llibre o amb la resta, o tot junt?  

María diu: 

Amb tot, però amb cada cosa aprenem coses diferents. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bona resposta Maria 

María diu: 

Gràcies. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs moltes gràcies als tres, ha estat una conversa molt profitosa i heu col·laborat 

molt bé tots tres, espere que després de Nadal em conteu moltes més coses. 
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María diu: 

D'acord! 

Jorge diu: 

Sí. 

Patricia diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

Voleu preguntar-me vosaltres alguna cosa? 

Jorge diu: 

No. 

María diu: 

Jo no. 

Patricia diu: 

No. 

Jorge diu: 

  

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord, doncs bones festes i a passar-ho bé. Una besadeta.  

María diu: 

Moltes gràcies. 

Patricia diu: 

Gracias, igualmente.  

Jorge diu: 

Igualment.  

María diu: 

Igualment. 

Patricia diu: 

Igualment. 

Maite tesi doctoral diu: 

Adéu. 
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María diu: 

Adéu! 

Jorge diu: 

Adew. 

 

A L’IES JOANOT MARTORELL 

Álex diu: 

Hola. 

Maite tesi doctoral diu: 

Álex inclou a tots en aquesta conversa per favor. 

Jordi diu: 

Hola. 

Maite tesi doctoral diu: 

Hola. 

Qui falta? 

Álex diu: 

Laura. 

Jordi diu: 

Laura. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs inclou-la, Álex. 

Álex diu: 

No la tinc. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ui, i què fem? 

Álex diu: 

Esperar-la. 

Xavi diu: 

¿La añado aquí? 

Álex diu: 
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Plis. 

Xavi diu: 

Ja estem ací xd. 

A vore, 

falta Laura? 

No la tinc.  

Álex diu: 

Xavi viu en un altre món 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha,ha,ha, 

però Laura està connectada? Algú la té? 

Xavi diu: 

No sé. 

Sandra diu: 

Jo no la tinc. 

Álex diu: 

Quina feina! 

Maite tesi doctoral diu: 

Sou del 95 vosaltres? 

Sandra diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

Sí. 

Álex diu: 

Sip. 

Maite tesi doctoral diu: 

A vore si la tinc jo... 

La tinc i està disponible però no es connecta. 

Perdó, no em contesta. 

Uf, xe, no sé per què no contesta! 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 531 - 

 

Acaba d'iniciar, 

ja he parlat amb ella, convideu-la 

a la conversa. 

lauri95-_@hotmail.com 

Ja l'heu convidat, Álex!  

Álex diu: 

Si no ix connectada que vols què faça jo? 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja està fet. 

Laura diu: 

Val. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, ja estem tots. 

Laura diu: 

I Jordi i Sandra? 

Jordi diu: 

Hola. 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí, tots. 

Sandra diu: 

Hola. 

Laura diu: 

Ah! 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, una coseta, abans de començar poseu-me el vostre correu Gmail ara, per favor, 

així ja el tinc per si vull compartir! 

Álex diu: 

alexteiger95@gmail.com 

Laura diu: 

lauraarmengot@gmail.com 
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Jordi diu: 

jpanayiotopoullos@gmail.com 

Xavi diu: 

torrecosta@gmail.com 

Sandra diu: 

sann1995@gmail.com 

Maite tesi doctoral diu: 

Jordi el teu segur que no el té ningú, eh? 

Laura diu: 

Ja! ja! ja! 

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, gràcies, sou molt complidors tots. A veure, l'altre dia vam parlar de moltes coses 

i ens quedàrem per la vostra opinió d'utilitzar noves tecnologies amb Toni. Em vau 

dir que ho preferíeu, ara vull que em concreteu una activitat que us haja agradat 

molt i la recomanaríeu i una altra que no, que la faríeu d'una altra manera o 

directament no la faríeu. 

Sandra diu: 

A mi em va agradar l’activitat de pujar una cançó. 

Laura diu: 

La que no faria seria la del comentar el llibre de Carmen i ens grave. 

Sandra diu: 

Però no la de fer un mapa conceptual. 

Xavi diu: 

Doncs... a mi em pareix que la tertúlia digital de Carmen estava prou bé ja que 

ensenyava a expressar-nos de manera divertida. 

Sandra diu: 

Però l’activitat de posar notes no m'ha agradat. 

Jordi: 
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A mi em va agradar l'activitat que férem al wiki, però no m'agradà gens la gravació 

del comentari de Carmen. 

Laura diu: 

I el que més m’agrada de tot és fer el wiki. 

Álex diu: 

M'ha resultat útil tot. 

Maite tesi doctoral diu: 

Heu de concretar-ne una de bona i una de roïna, dir el perquè i la vostra opinió. 

Xavi diu: 

El de posar notes és un poc desagradable perquè hi ha que criticar les intervencions 

dels companys...  

Jordi diu: 

Doncs, em va agradar que ens explicara com crear i utilitzar el wiki. 

Álex diu: 

El wiki m'ha resultat útil perquè és una web on pots penjar les entrades que vulgues 

i del de hui pense com Xavi. 

Laura diu: 

A mi m’ha agradat per fer el Powerpoint perquè no sabia. 

Sandra diu: 

Per a mi això de les tertúlies de Carmen no estava malament perquè així déiem la 

nostra opinió però pense el mateix que els altres, no calia que les gravara i posàrem 

notes. 

Laura diu: 

Pense com Sandra. 

Jordi diu: 

Jo igual. 

Maite tesi doctoral diu: 

No penseu que done cap benefici gravar les tertúlies i escoltar-les vosaltres? 

Sandra diu: 

Podem aprendre dels errors però no m'agrada avaluar els altres. 

Laura diu: 
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Si benefici té perquè si t’escoltes després pot millorar però a mi no m’agrada. 

Xavi diu: 

Sí. 

Jo he dit que és una forma divertida d'aprendre a expressar-nos. 

Álex diu: 

I jo he vist l'error en posar notes, la resta bé. 

Jordi diu: 

No ens agrada criticar ni avaluar els companys. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! Avaluar a altres companys no us mola, tant que m'agrada a mi. Ha! ha! ha! 

Laura diu: 

Després s’enfaden.  

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 

Álex diu: 

Sí.  

Maite tesi doctoral diu: 

Jo no he dit insultar ni pegar-los una pallissa, simplement comentar. 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! 

Laura diu: 

Ja! ja! ja! 

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Està bé, està malament, per açò i per allò AIXÒ ES DIU CRÍTICA CONSTRUCTIVA. 

Bé, doncs doneu-me una alternativa per millorar quan parleu davant de gent que no 

siga escoltar-vos i posar-vos nota? 

Sandra diu: 

A mi és que no m'agrada parlar davant de tota la classe. 
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Jordi diu: 

A mi em fa molta vergonya. 

Maite tesi doctoral diu: 

La vergonya cria ronya diuen en el meu poble. 

Xavi diu: 

En realitat és bona tècnica xd. 

Álex diu: 

Jo l'he perduda als escenaris. 

Jordi diu: 

xddd 

Maite tesi doctoral diu: 

Esteu vosaltres per anar a Operación Triunfo! 

Jordi diu: 

No crec. Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, però i com ho fem? 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! Ni jo. 

Laura diu: 

Parlar a classe (davant de tots) i després que els companys de forma anònima 

escriguen en un paper els errors. 

Xavi diu: 

Clar hi ha que acostumar-se. 

Maite tesi doctoral diu: 

És una possibilitat, 

però hauries de parlar en públic igualment. 

Laura diu: 

Així saps l’error però no qui te’l diu. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord, ja tenim una alternativa, una solució. 
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Álex diu: 

Sí. 

Laura diu: 

Jo és que no tinc vergonya a parlar en públic. 

Jordi diu: 

Igual que jo. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha, ha, ha, molt bé. 

Álex diu: 

Abans Jordi ha dit que sí. 

Jordi diu: 

Depén de la gent. 

Maite tesi doctoral diu: 

Està fent-se major, el faré madurar ací al xat. Ha! ha! ha! 

Jordi diu: 

Si són molt amics no importa. 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! 

Laura diu: 

Quan tens confiança no dóna gens de vergonya. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, i què heu aprés que no sabíeu i podreu aplicar en altres moments de la vostra 

vida? (No únicament a classe de valencià.) 

Sandra diu: 

A fer un mapa conceptual amb el Mindomo. 

Jordi diu: 

Utilitzar el wiki o el Google Docs. 

Álex diu: 

Utilitzar el wiki. 

Xavi diu: 
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El Google Docs compartit pot ser molt útil. 

Laura diu: 

A fer un Powerpoint. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, imagineu-vos les coses i ara: què utilitzeu voluntàriament del wiki, tutorials, 

altres wikis d'altres anys...? 

Com ajuda, com un recurs per a facilitar-vos el treball... 

Laura diu: 

Sí, per a fer el treball de la conferència del dilluns. 

Sandra diu: 

Sí, perquè per exemple ara que sabem com utilitzar Google Docs podrem fer treballs 

en grup sense tindre que quedar. 

Maite tesi doctoral diu: 

I traductors, tutorials per a seguir els passos d'alguna eina digital, no? 

Álex diu: 

Sí. 

Laura diu: 

Sí. 

Sandra diu: 

Sí. 

Jordi diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quins?  

Poseu-me exemples. 

Jordi diu: 

Jo utilitze el Google Traductor. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Molt bé. 

Xavi diu: 

Ens va dir un... 

Álex diu: 

Jo ja l'utilitzava també. 

Laura diu: 

L’Internostrum funciona molt bé. 

Sandra diu: 

O el Salt. 

Xavi diu: 

EIXE! 

L' Internostrum. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, i wikis de Toni d'altres anys, els heu escodrinyat? 

Jordi diu: 

No. 

Álex diu: 

No. 

Sandra diu: 

No. 

Laura diu: 

Escodrinyat? 

Maite tesi doctoral diu: 

Vol dir xafardejar, COTILLEAR en castellà. 

Laura diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs potser us ajudarien, no ho sé. 

Xavi diu: 

Jo volia mirar-lo, 
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per fer la conferència el miraré. 

Laura diu: 

Jo els miraré demà per a fer el treball de la conferència. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ok. 

I ara, què us ha paregut Carmen? 

Álex diu: 

El llibre en si? 

Sandra diu: 

A mi m'ha paregut un llibre un poc estrany. 

Jordi diu: 

Entretingut. 

Laura diu: 

A mi m’ha agradat 

Xavi diu: 

A mi no molt, 

però és entretingut. 

Álex diu: 

A mi m'ha agradat 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí, i penseu que amb les activitats fetes heu aprés coses de l'obra? Coses que 

simplement amb la vostra lectura no haguéreu descobert. 

Laura diu: 

Sí, molt més perquè Toni ens fa vore entre línies. 

Sandra diu: 

Sí, perquè hi havia moltes coses que no enteníem i gràcies als nostres comentaris i 

les correccions de Toni jo l'entés molt millor.  

Maite tesi doctoral diu: 

Bones respostes. 

Sabeu que hi ha una pel·lícula, no? 
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Álex diu: 

Sí. 

Jordi diu: 

Sí. 

Sandra diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Algú l'ha vista? 

Álex diu: 

No l'he vista però Toni diu que no és molt bona. 

Sandra diu: 

No.  

Laura diu: 

Jo no sabia que existia. 

Maite tesi doctoral diu: 

A mi sí que em va agradar, el director m'agrada, té el seu puntet eròtic 

us la recomane per tindre una altra visió de Carmen. 

Laura diu: 

Ok.  

Maite tesi doctoral diu: 

I pel que fa a l'argumentació, a donar la vostra opinió de forma estructurada i no 

CAÒTICA com ha dit Toni, què en penseu? 

Sandra diu: 

Que així s'entendran millor les idees que volem expressar perquè hi ha vegades que 

per la forma que l'expressem no queda clar. 

Xavi diu: 

Clar. 

Jordi diu: 

Sí. 

Xavi diu: 
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Que hem d'expressar-nos amb claredat perquè els altres tinguen clara la nostra idea 

Álex diu: 

A vegades diem una cosa però en realitat volem dir altra. 

Laura diu: 

També és un poc difícil donar una opinió si no la tens preparada. 

Maite tesi doctoral diu: 

En les gravacions heu escoltat com jo que no dieu aquest fragment és... perquè... 

(argumentacions) i per això concloc dient... 

Però aprendreu i cada dia ho fareu millor. 

Jordi diu: 

Esperem. 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí, home sí. 

I ara, teniu deures per a Nadal de Toni? 

Laura diu: 

No. 

Sandra diu: 

No. 

Xavi diu: 

No. 

Álex diu: 

No. 

Xavi diu: 

Però de Neus si. ¬¬ 

Jordi diu: 

No. 

Laura diu: 

I millor que siga així. 

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 
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Maite tesi doctoral diu: 

I entrareu al wiki o tampoc? 

Xavi diu: 

Però és que això de deures de Nadal... 

Álex diu: 

Neus no.  

Xavi diu: 

Ja tenim prou durant el curs, se suposa que el Nada és per a descansar...  

Jordi diu: 

Estem explotats. 

Maite tesi doctoral diu: 

Jo no dic que us en pose, simplement era curiositat. 

Laura diu: 

Al Nadal no s’agafa l’ordinador...  

Maite tesi doctoral diu: 

No em pegueu, tranquils! Ha! ha! ha! 

Laura diu: 

Ja! ja! ja! 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Durant el Nadal no penseu connectar-vos? Va! No m'ho crec, que no feu deures està 

clar però... 

Álex diu: 

Connectar-nos sí. 

Jordi diu: 

És discutible. 

Laura diu: 

Jo me’n vaig al meu poble i allí Internet poc. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Doncs bé, desintoxiqueu-vos. 

Més cosetes. 

Xavi diu: 

O quedar amb els amics. 

Laura diu: 

Això està clar que sí Xavi. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs sí, i què més? Utilitzeu eines digitals en altres assignatures? 

Laura diu: 

No. 

Xavi diu: 

No. 

Álex diu: 

En tecnologia, a banda d'informàtica. 

Xavi diu: 

Ala! 

Laura diu: 

És que anem a Biologia. 

Xavi diu: 

Sandra. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord. 

Laura diu: 

Què ha fet Sandra? 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja està sí! 

Xavi diu: 

Wewewe. 

Maite tesi doctoral diu: 

I participeu en algun projecte de blocs o pàgines o revistes o jo què sé què? 
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Álex diu: 

No. 

Sandra diu: 

No. 

Jordi diu: 

No. 

Laura diu: 

Tenim un bloc a Biologia, però no l’utilitzem. 

Sandra diu: 

Únicament posa coses la de Biologia. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, en compte de donar-vos fotocòpies ho penja al bloc, vols dir? 

Xavi diu: 

Ni ella. 

Laura diu: 

No, jo no sé que fa perquè soles entra ella... Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! 

I amb l'altre 4t que té Toni i també tenen wiki, què? Compartiu, col·laboreu, 

competiu? 

Laura diu: 

No. 

Jordi diu: 

No. Ja! ja! ja! 

Álex diu: 

Res. 

Xavi diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

Home, però al fòrum parleu tots junts, no? 
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Álex diu: 

No. Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

I ells també han fet tertúlia, no? 

Xavi diu: 

Sí. 

Álex diu: 

Això sí. 

Sandra diu: 

Crec que sí. 

Laura diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Que radicals sou! 

I la tertúlia era tots junts, 

o per separat? 

Álex diu: 

Separada. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs, dic jo que, si llegíreu coses d'ells, potser us seria útil. 

Álex diu: 

Seria copiar-se o no. 

Xavi diu: 

Per què radicals?  

Maite tesi doctoral diu: 

Home jo no dic copiar, dic consultar. 

Laura diu: 

Ja! ja! ja! Jo vaig escoltar la seua tertúlia. 

Maite tesi doctoral diu: 

Veus. 
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Álex diu: 

Ah. 

Maite tesi doctoral diu: 

Deia radicals perquè no vos obriu a l'altre 4t, únicament la vostra classe. Ha! ha! ha! 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

I... teniu un bloc personal o similar? 

Laura diu: 

No. 

Álex diu: 

Teníem un del grup però ja no. 

Maite tesi doctoral diu: 

Tuenti, Facebook... 

Laura diu: 

Tuenti. 

Álex diu: 

Tuenti. 

Sandra diu: 

Sí.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ok. 

Xavi diu: 

Sí Tuenti i Facebook 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, i la biblioteca què? quin ús feu d'ella?  

Sandra diu: 

La de l’institut? 

Maite tesi doctoral diu: 

O qualsevol. 
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Xavi diu: 

Ningun... 

Álex diu: 

0. 

Laura diu: 

El de valencià i anar a vegades a estudiar a l’hora del pati. 

Sandra diu: 

Jo alguna vegada he tret algun llibre d'una biblioteca que està prop de casa. 

Laura diu: 

Jo igual però quan era més xicoteta. 

Laura diu: 

Jordi? 

Maite tesi doctoral diu: 

Jordi? 

Álex diu: 

No li anava. 

Jordi diu: 

Ja. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja estava patint. 

Álex diu: 

S'ha eixit i l'he tornat a convidar. 

Maite tesi doctoral diu: 

I ara ja l'última pregunta, perquè no em recordeu este Nadal com a la pesada del 

Messenger. 

Laura diu: 

I ja acabem? 

Álex diu: 

Ja! ja! ja!  

Maite tesi doctoral diu: 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 548 - 

 

Sí. 

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 

Laura diu: 

Ok.  

Maite tesi doctoral diu: 

Sóc una tia molt ràpida. 

Laura diu: 

Ja! ja! ja! 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

A veure la nota de valencià, què? 

Jordi diu: 

Un huit xd. 

Sandra diu: 

Un deu. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé! 

Xavi diu: 

Deu. 

Laura diu: 

Set. 

Álex diu: 

Un huit.  

Laura diu: 

Jo.  

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 
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Quins alumnes més sabuts tots! 

Sandra diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

I com us ha avaluat Toni? 

Jordi diu: 

Molt bé, pense jo. 

Álex diu: 

Espere que legalment. 

Laura diu: 

Bé, perquè jo creia que tenia menys nota. 

Álex diu: 

I atenent als continguts. 

Sandra diu: 

Molt bé. 

Maite tesi doctoral diu: 

Però quines coses us ha puntuat? 

Laura diu: 

Tot. 

Maite tesi doctoral diu: 

Segur que a Álex li ha pujat un punt per graciós. Ha! ha! ha! 

Laura diu: 

Llibreta, wiki, examen. 

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 

Sandra diu: 

I les tertúlies també. 

Álex diu: 

A vegades te'l poden baixar. Ja! ja! ja! 

Laura diu: 
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Ja! ja! ja!  

I el llibre de Carmen? 

Maite tesi doctoral diu: 

Però què contava cada cosa? 

Laura diu: 

Mmm... No sé. 

Sandra diu: 

L’examen 6 punts i la resta no sé. 

Laura diu: 

I la resta 4. 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

I com era l'examen? 

Laura diu: 

DIFÍCIL. 

Álex diu: 

Normal. 

Sandra diu: 

Normalet. 

Jordi diu: 

Difícil. 

Álex diu: 

Normal tirant a fàcil. 

Laura diu: 

Ja! ja! ja! 

Sandra diu: 

Sí, Àlex té raó. 

Álex diu: 

Sempre la tinc. 

Jordi diu: 
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Ja! ja! ja! Mentida. 

Laura diu: 

Pense com Jordi. 

Álex diu: 

Sssht! 

Maite tesi doctoral diu: 

Digueu-me les preguntes! Jo no sé què és per a vosaltres difícil o fàcil, si no sou 

capaços de posar-los nota als companys (ha, ha, ha). 

Sóc una mica roïna.  

Sandra diu: 

Una pregunta era de classificar els connectors. 

Álex diu: 

La més difícil. 

Laura diu: 

Et deia els connectors i tu posaves la classe, 

molt difícil. 

Maite tesi doctoral diu: 

I les altres? 

Laura diu: 

Traduir un text. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ai la meua Sandra que ha caigut! 

Laura diu: 

No me’n recorde. 

Álex diu: 

Algunes eren idèntiques a la del llibre. 

Jordi diu: 

No recorde. 

Laura diu: 

Abreviatures. 
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Maite tesi doctoral diu: 

Alguna de Carmen o d'opinió? 

Álex diu: 

No. 

Jordi diu: 

No. 

Laura diu: 

No. 

Maite tesi doctoral diu: 

PUES ESTO ES TODO AMIGOS 

Sabeu qui deia això? 

Laura diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Qui?  

Xavi diu: 

El conill Bugs Bunny 

xd 

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! És veritat. 

Laura diu: 

Això és que no sabia com s’escriu. 

Maite tesi doctoral diu: 

Sabeu què és això? INTERTEXTUALITAT, però és divendres de nit. 

Álex diu: 

Xavi encara veu els dibuixos. 

Maite tesi doctoral diu: 

Convideu Sandra, Álex! 

Laura diu: 

I jo. 
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Álex diu: 

Em fica que ja forma part de la conversa. 

Maite tesi doctoral diu: 

A mi no em deixa. 

Bé, doncs ja hem acabat. 

Xavi diu: 

D'acord. 

Jordi diu: 

Fins la pròxima. 

Xavi diu: 

Bon Nadal! 

Maite tesi doctoral diu: 

Un moment. 

Jordi diu: 

Bon Nadal. 

Laura diu: 

Bon Nadal! Adéuuuuuuu. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doneu-me bons desitjos per a l'any que ve! 

Ha! ha! ha! 

Álex diu: 

Adéu! 

Laura diu: 

Et donem bons desitjos per a l’any que ve. Ja! ja! ja! 

Adéuuuuuu.  

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! I jo també. 

Adéuu. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Faré com el rei però a la meua: "Valencians, espere que gaudiu d'unes bones festes, 

que no estudieu molt, que llegiu molt i que aprofiteu eixos setze anys que teniu 

per a fer coses que després no estarà ben vist que les feu.” Hala, a passar-ho bé! 

Laura diu: 

Això d’aprofitar els 16 anys que tenim ho farem. Ja! ja! ja! 

Adéu. 

Maite tesi doctoral diu: 

Una besadeta molt forta i que l'any que ve estigueu igual o millor! 

 

A ESCOLA GAVINA 

Maite tesi doctoral diu: 

Bon dia Roser. 

Roser diu: 

Hola. 

Maite tesi doctoral diu: 

La fem ara la conversa? 

Roser diu: 

Està Albert al meu costat perquè no hi ha altre ordinador. Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Fins a quina hora tenim? 

Roser diu: 

Mitja hora.  

Maite tesi doctoral diu: 

Molt poc, però bé. Sigueu ràpids. Roser escriurà normal i Albert sempre amb 

majúscula, d'acord? 

Roser diu: 

OK. Fins les dotze. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! Abans de res, envieu-me este cap de setmana la biografia, la foto i poseu-vos al 

dia al relat de vida, mireu totes les setmanes per si us en falten. Moltes gràcies, 

comencem. 

Roser diu: 

Jo ja te l’he enviat! 

Maite tesi doctoral diu: 
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Jo no l'he rebut! Bé, l'altre dia us vaig vore treballar o llegir i ja tinc els blocs vostres i 

els de la resta de la classe. 

Roser diu: 

D'acord. 

Maite tesi doctoral diu: 

Vull que em parleu del bloc d'aula col·lectiu que ha creat Albert sobre el meu carrer. 

Roser diu: 

D'acord.  

Maite tesi doctoral diu: 

Quan vau començar l'activitat? 

Roser diu: 

Fa dos mesos. 

Maite tesi doctoral diu: 

En què consisteix? 

Roser diu: 

CONSISTEIX QUE HEM DE BUSCAR INFORMACIÓ SOBRE EL NOSTRE CARRER, FICAR 

FOTOS, VÍDEOS I curiositats.  

Maite tesi doctoral diu: 

I ho feu totes les setmanes? O una vegada ja has fet tota la investigació ja has 

acabat? O cada setmana feu una cosa? 

Roser diu: 

 CADA SETMANA FEM UNA CRÒNICA SOBRE UNA PART DEL MEU CARRER. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, molt bé. 

Roser diu: 

O EN CASA PODEM AVANÇAR-HO. 

Maite tesi doctoral diu: 

I a classe les llegiu o pel bloc cadascú les llig si vol? 

Roser diu: 

Llig qui vol. Jo he llegit el meu text sobre el meu camí. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord molt bé. I us agrada l'activitat?  

Roser diu: 

SÍ. Està molt bé. 

Maite tesi doctoral diu: 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 556 - 

 

També he vist a la pàgina web d'Escola Gavina que parlàreu de personatges il·lustres 

als alumnes d'ESO. Conteu-m'ho. He vist una foto on explicàveu als de 4t d’ESO! 

Roser diu: 

Ah sí! Això era un treball que estaven fent en classe de socials, ho diem els dos açò. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Però què féieu? Presentacions parlant i amb l'ordinador, no? 

Roser diu: 

Maite, fes el favor de no marejar-me els xiquets, no els pegues el rotllo intel·lectual. 

(Albert Dasí) 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Hola Albert, vull un exemplar de Biodiversitat! 

Roser diu: 

NO, FÉIEM PRESENTACIONS DE PERSONATGES IMPORTANTS DEL PAÍS VALENCIÀ. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord, però la presentació era parlant únicament. En la foto jo havia vist una 

pantalla i em pensava que era un Powerpoint. 

Roser diu: 

Era un Powerpoint. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah... Molt bé. I sobre quin personatge la va fer vosaltres o el vostre grup? 

Roser diu: 

JO D’ENRIC VALOR. Jo ho fiu amb Valentina i fiu Maria Beneyto. 

Maite tesi doctoral diu: 

I ara em parleu de Canigó, he vist que entràveu a Youtube i véieu un vídeo d'un gran 

actor que llegia els versos, us va agradar? 

Roser diu: 

Sí, a mi m'agradà molt, va ser una experiència única escoltar Lluís Soler. 

Maite tesi doctoral diu: 

I després d'escoltar-lo, què havíeu de fer? 

Roser diu: 

INTENTAR LLEGIR-HO IGUAL QUE ELL I ÉS MOLT DIFÍCIL PERQUÈ TÉ UNA VEU MOLT 

GREU. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, és un gran actor! I enteníeu el contingut o era simplement recitar? 

I entonar, pronunciar... 
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Roser diu: 

Sí, era únicament recitar, pronunciar i entonar. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, que ja és molt, eh! I a veure conteu-me novetats d'activitats amb lectura i 

noves tecnologies que jo no sàpia! 

Roser diu: 

EN CLASSE DE CASTELLA ESTEM FENT EL CÒMIC I NECESSITEM UN PROGRAMA 

ANOMENAT COMIC LIFE. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah que guai un còmic. Per equips, o tota la classe, o individual? Conteu-me, conteu-

me. 

Roser diu: 

I EN NATURALS ESTEM BUSCANT INFORMACIÓ SOBRE L'UNIVERS PER A FER UN 

POWERPOINT. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quantes coses feu... 

Roser diu: 

Per a explicar-ho als de tercer de Primària.  

Maite tesi doctoral diu: 

L'univers de naturals voleu dir, no? 

Roser diu: 

Sí.  

Maite tesi doctoral diu: 

I el documental Roda la mola, això què és? 

Roser diu: 

Eh! 

Maite tesi doctoral diu: 

Albert no us posà un documental a favor de l'escola valenciana i vosaltres opinàreu? 

Està a la pàgina Escola Gavina. 

Roser diu: 

A sí.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! 

I del Mural d'Estellés, ja heu acabat o teniu alguna cosa pendent? 

Roser diu: 
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JA HO HEM ACABAT DE FA MESOS! 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Bé i alguna cosa més què esteu fent amb Albert i jo no sàpia? 

Roser diu: 

Et proposem una cosa QUÈ et PAREIX SI fem UN bloc junt Roser I ALBERT? 

HO DIEM ELS DOS. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah molt bé, per anar explicant tot el que feu a classe! I què us passa pel cap i tot 

això, amb molta opinió! I on jo puga fer-vos comentaris també allí! 

Roser diu: 

JA TENIM el nom del bloc: alroescolagavina.blogspot.com, però encara no està fet. 

Maite tesi doctoral diu: 

Que guai! Ara, li heu de donar molta vida quan el feu, eh! De seguida m'envieu un 

correu per a poder entrar! I ja per acabar i després d'aquesta tan bona idea que heu 

tingut i posaré a la meua tesi com a favorita, dir-vos una última coseta. 

Roser diu: 

UNA PREGUNTA, PER QUÈ ENS ELEGIRES A NOSALTRES I NO A PAU PER EXEMPLE. 

Maite tesi doctoral diu: 

Estic molt agraïda amb vosaltres i vull que continueu així, i feu-me les entrades a 

relats de vida, Albert ja en té algunes i Roser totes excepte la d'esta setmana! 

Roser diu: 

Ja ho sé però hui o demà ho acabaré.  

Maite tesi doctoral diu: 

Us vaig elegir a vosaltres perquè li vaig dir a Albert què buscava, em va dir com éreu i 

vosaltres éreu els idonis! 

Roser diu: 

Ah! 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé, ara us deixe que són les 12, d'acord? Una besadeta molt forta i vull vore les 

vostres fotos ja! Ja parlem i quan feu el bloc jo vull ser la primera a saber-ho... 

Roser diu: 

On penjaràs la biografia? 

Maite tesi doctoral diu: 

És per a la tesi. 

Roser diu: 
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No fa falta, és fins que vinga Albert Dasí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah sí, millor doncs. La biografia és per al meu llibre. 

Perquè vull presentar la gent que participa i posaré una foto de tots els que esteu 

participant amb les històries de vida i els relats. 

Roser diu: 

TENS UN llibre? El publicaràs? És broma, no?  

Maite tesi doctoral diu: 

La tesi quan l'acabe és un llibre d'investigació i clar que es publicarà i vull fer un dvd 

amb tot el que em doneu i investigue jo. Estarà també el vostre bloc nou, si el feu. 

Roser diu: 

A que guai! (els dos) Has vist m'he fet el meu propi avatar. 

Maite tesi doctoral diu: 

No, no ho he vist. Posa'm el nom, el pique i entre ara. 

Roser diu: 

Està en la pantalla, és la meua foto. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, perdó, pensava en altre avatar. Ha! ha! ha! Sí, està guai. Més guai que el meu 

fins i tot. 

Roser diu: 

No dona. Com has fet perquè se’t veja tot el cos? 

Maite tesi doctoral diu: 

No ho recorde, la veritat, ja anava així i podia triar-ho tot. Xiquets, us he de deixar 

ara, estic treballant i vull acabar el que duc entre mans. Estem en contacte, d'acord? 

Una abraçada, Maite. 

 

A COLEGIO HELIOS 

Jorge diu: 

Bon dia. 

Maite tesi doctoral diu: 

Bon dia. 

Maite tesi doctoral diu: 

Falta María, no? 

Patricia diu: 

Hola, bon dia. 
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Jorge diu: 

Sí, un moment. 

Maite tesi doctoral diu: 

Hola, bon dia als dos. Com esteu? 

Patricia diu: 

Molt bé. 

Jorge diu: 

Bé i tu? 

Maite tesi doctoral diu: 

Bé també, gràcies. No m'heu enviat encara la biografia i la foto. Per què? 

Patricia diu: 

Què? Jo la foto sí que te la vaig enviar.  

Jorge diu: 

Jo la foto si!? 

Maite tesi doctoral diu: 

A mi no m'ha arribat cap correu. Us dic el meu email de nou maitemvv@gmail.com o 

maitemvv@hotmail.com. 

Patricia diu: 

Si te la vaig enviar amb albacete6@gmail.com. 

Jorge diu: 

Jo també vaig enviar-te-la. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs Patri, a mi no em va arribar, potser tenies apuntat malament el meu correu o 

no sé el motiu, envieu-m'ho hui per favor tot! D'acord? 

Jorge diu: 

Ok. 

Patricia diu: 

D’acord. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs tu igual Jorge. Feu-ho hui per favor i moltes gràcies. 

Jorge diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

Més coses, encara no esteu al dia amb el relat de vida, poseu-vos també...  

Patricia diu: 
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Ok. És que hem tingut exàmens trimestrals, però aquesta setmana treballarem. 

Maite tesi doctoral diu: 

I ara una altra pregunta, digueu-me dels 24 que sou a classe, quants viviu a Picanya 

poble, quants a Picanya urbanització i quants en altres llocs? Molt bé! 

Jorge diu: 

Picanya? 

Maite tesi doctoral diu: 

Eliana, perdó. Ha! ha! ha! 

Patricia diu: 

Sí, jo.  

Maite tesi doctoral diu: 

No però digueu-me deu ací, cinc allà... Conteu-me'ls fins que vinga Maria i m'ho dieu. 

Patricia diu: 

Anem a preguntar. 

Maite tesi doctoral diu: 

No ho sabeu ara? Ok. 

Patricia diu: 

Crec que la majoria viuen a l'Eliana. Sis persones a l’Eliana. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja però vull el nombre exacte i quants al poble i quants en urbanització. 

Patricia diu: 

Tres a Bétera, a les urbanitzacions tres i a Riba-roja tres. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per ara tenim quinze alumnes, en falten nou! 

Patricia diu: 

Poble de l’Eliana: una. 

Jorge diu: 

Un moment. 

Patricia diu: 

Sant Antoni poble: un, Sant Antoni urbanització: dos. 

Maite tesi doctoral diu: 

Patricia però a l’Eliana poble quants, 1 o 6? I a la urbanització 3? 

Patricia diu: 

Al poble: 1 
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Patricia diu: 

Maria ja està. 

Maite tesi doctoral diu: 

Hola, Maria, bon dia! 

María diu: 

Hola Maite, bon dia! 

Maite tesi doctoral diu: 

Quants alumnes viuen a l’Eliana urbanització, no em queda clar? 

María diu: 

De què heu estat parlant? 

Maite tesi doctoral diu: 

D'on viviu, necessite exacte dels 24 alumnes de 2n A, on viu cadascun d’ells i de 

seguida començar amb la història de vida. 

María diu: 

Ha anat Patri a classe a preguntar-ho. 

Maite tesi doctoral diu: 

Maria conta'm el wiki que heu creat mentre venen. 

María diu: 

Doncs altres tres alumnes i jo, anem a crear una wiki sobre poesia; posarem alguns 

vídeos del recital que vam fer, un itinerari en Google Maps de carrers de València 

amb noms de poetes i si ens dóna temps també ficarem un apartat sobre haikus 

(poemes japonesos de tres, cinc o set versos) 

Maite tesi doctoral diu: 

Haiku, no? Que guai! Quan el tingues de seguida em dius l'adreça per poder entrar-

hi. Una pregunta, Maria, a banda de Patri i tu qui més de la classe té bloc voluntari a 

Somos? 

Patricia diu: 

L'Eliana poble: 1 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí. Què més? Me’n falten 23? 

María diu: 

No se com s'escriu! El treball amb Google Maps també ho posarem en un projecte de 

tot Espanya que tracta sobre itineraris en Google Maps amb carrers amb noms 

d'escriptors o poetes. Jorge Andreu, Paula Cantero, Samantha Inchauspe. 

Maite tesi doctoral diu: 

Callejeros literarios! 
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María diu: 

Sí, eixe projecte. 

Maite tesi doctoral diu: 

Eixos tres: Jorge, Paula i Samantha són els que tenen bloc personal com tu i Patricia, 

o els que fan el wiki? 

Patricia diu: 

L'Eliana urbanització: 6, Benaixeve urbanització. 1, Riba-roja poble: 1, urbanització 

Riba-roja: 3, Bétera urbanització: 2, Bétera poble: 1, València: 3, la Pobla 

urbanització: 1. 

María diu: 

Els que tenen bloc personal; els que fan la wiki som Paula Cantero, Victor Martinez, 

Michaela Mondion i jo. Maite, a Jorge no li va bé el Messenger. 

Maite tesi doctoral diu: 

Gràcies Maria. Digues-li a Jorge que es pose amb tu i escriga en majúscula sempre 

ell. Patri em falten 5 encara. 

María diu:  

D'acord. 

Patricia diu: 

Ok. 

María diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

Apunta-t'ho en un paper i quan ho tingues tot m'ho passes tot per ací, d'acord? 

Patricia diu: 

Maria i jo vivim en la urbanització de l'Eliana i Jorge a València. 

Maite tesi doctoral diu: 

Aleshores sou 8 a l'Eliana i 4 a València? Patricia, fes-me un favor, fes una llista amb 

els 24, és que així és molt difícil per a mi. Quan la tingues em dius: 4 ací, 5 allà... amb 

un total de 24 i mentre jo els pregunte a Jorge i Maria coses de la classe. Ok? 

Patricia diu: 

Ok. 

Maite tesi doctoral diu: 

A veure, Maria i Jorge, parleu-me sobre el Glogster. Heu fet un amb Evaristo, no? 

María diu: 

Michaela i Manuela van fer un per a presentar el seu llibre preferit del trimestre. 
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Maite tesi doctoral diu: 

Que guai, no? I vosaltres què féreu? Maria i Jorge què féreu vosaltres? 

María diu: 

Vam fer un Powerpoint. 

Maite tesi doctoral diu: 

Individual? Sobre quin llibre? L'exposàreu a classe? Hui no teniu moltes ganes de 

parlar... Esteu cansats després dels exàmens, no? Hola! 

María diu: 

Sí. SÍ. La presentació del llibre era en parelles. Jo ho vaig fer amb Alejandra Ramírez 

sobre El valle de los lobos, tots ho vam exposar. JO SOBRE UN LLIBRE ANOMENAT 

ABDEL, HO VAIG FER AMB VÍCTOR MARTÍNEZ. 

Maite tesi doctoral diu: 

I això va ser després de Nadal, no? 

María diu: 

Vam tindre Nadal per a preparar-ho. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ok. Com quedaren els deures de Nadal, que havíeu de fer no sé què amb el mòbil? 

Conteu-m'ho. 

Patricia diu: 

Eliana poble: 2, Eliana urbanització: 7, Sant Antoni urbanització: 1, Riba-roja poble: 1, 

Riba-roja urbanització: 4, Bétera poble:1, Bétera urbanització: 2, València: 5, la Pobla 

Vallbona urbanització: 1 = 24 

María diu: 

No, amb el mòbil res; en un principi Michaela i Manuela ho anaven a fer (la 

presentació del llibre) amb un missatge de mòbil, però al final ho van fer amb el 

Glogster. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah d'acord! I ara parleu-me del relat digital, quants teniu ja? Més de 4? Ara fareu el 

del recital, no? 

María diu: 

Maite, abans no contestàvem, perquè estàvem mirant quins vivien en cada lloc. 

Maite tesi doctoral diu: 

Moltes gràcies Patri! Ara ja pots parlar sobre el que feu a classe! Ah! 

Patricia diu: 

Ok. 

María diu: 
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A la nostra classe tenim el de l’inici de curs, de la classe d'Educació Física sobre 

rodes, Peníscola, també tenim mini-relats sobre alguna excursió del teatre, sobre 

algun recital al que hem assistit... 

Maite tesi doctoral diu: 

I què esteu fent ara o què fareu amb Evaristo que jo no sàpia? (després o abans dels 

exàmens), a més de les entrades sobre les lectures, aquesta presentació amb 

diapositives del llibre del trimestres i del recital de poesia que tant em va agradar... 

María diu: 

Doncs els que fem la wiki, estarem preparant-la, els altres supose que donaran classe 

normal. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! És a dir, llegir quinze minuts llibre o ordinador, i fer entrades a Somos? Estic 

dient-ho bé? 

Patricia diu: 

SÍ. Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ok. 

María diu: 

Llegim deu o quinze minuts, després hi ha unes activitats per a cada dia, si acabes 

prompte o si Evaristo t'ho diu pots posar-te a fer alguna entrada. 

Maite tesi doctoral diu: 

No anava mal encaminada i ja per acabar conteu-me les novetats de la biblioteca del 

dilluns, vaig llegir l'activitat que féreu sobre kamishibai, i sobre el club de lectura de 

la segona avaluació. 

Patricia diu: 

Com aquest any el tema del col·legi tracta sobre el mar, hem fet un carret amb llibres 

i pel·lis sobre el mar. 

María diu: 

Hem fet un carret amb llibres i pel·lícules sobre el mar i ho passem cada setmana 

d'una classe a altra. 

Maite tesi doctoral diu: 

Que bonic! Dels menuts de Primària voleu dir, no? 

María diu: 

Sí. 

Patricia diu: 

Sí. 
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Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Doncs per hui hem acabat, moltes gràcies. Però per favor envieu-me.  

María diu: 

De res. 

Patricia diu: 

Ok.  

María diu: 

Què hem d'enviar? 

Patricia diu: 

Adéu. 

Maite tesi doctoral diu: 

La biografia, la foto i el relat de vida al dia. 

Patricia diu: 

Ok. 

María diu: 

Jo ja et vaig enviar la foto. 

Maite tesi doctoral diu: 

Les teues coses les tinc, Maria. Ets l'única que m'ho ha enviat d'esta classe. 

Patricia diu: 

I jo, però t’ho enviaré una altra vegada. 

María diu: 

Ok. Adéu! 

Maite tesi doctoral diu: 

Patri i Albert, la foto i la biografia, adéu guapos! Una abraçada. 

María diu: 

Albert? 

Patricia diu: 

Adéu.  

Maite tesi doctoral diu: 

Jorge! 

Ha! ha! ha!  

Patricia diu: 

Adéu. 

Maite tesi doctoral diu: 
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Hui estic com l'oratge. 

María diu: 

ADÉU! 

Maite tesi doctoral diu: 

Perdoneu-me. 

María diu: 

JA! JA! JA! ADÉU 

 

A IES JOANOT MARTORELL 

Maite tesi doctoral diu: 

Bona nit, Sandra. 

Sandra diu: 

Hola. 

Maite tesi doctoral diu: 

Havíem quedat, veritat hui a les 22.00? 

Maite tesi doctoral diu: 

Bona nit Xavi, 

Sí, almenys ja sou dos. Esperem un minut per si s'apunta algú més i si no comencem, 

d'acord? 

Sandra diu: 

Crec que als altres se'ls ha oblidat, d'acord. 

Xavi diu: 

Que va, si a mi m’ho han recordat hui. 

Per cert bona nit, je, je,je. 

Però no era a les 10.30? 

O no ho se. 

xd 

Maite tesi doctoral diu: 

No, era a les deu, crec, però ara em feu dubtar. 

Sandra diu: 

Esperem un poc i si no es connecten comencem. 

Xavi diu: 
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No sé però Jordi i Àlex hui m'ho han recordat, així que no crec que se'ls haja oblidat, 

però ni idea. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord, comencem d’ací a cinc minuts o preferiu començar ja? Vosaltres trieu. 

Sandra diu: 

A mi em té igual. 

Xavi diu: 

Com siga. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs ara. Com heu quedat amb les notes? 

Xavi diu: 

Molt bé, encara que no ens les han donat encara però més o menys ja les sabem. 

Maite tesi doctoral diu: 

Quina nota en valencià? 

Sandra diu: 

Un nou. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. Bé, doncs hui parlarem sobre La mosca i la segona avaluació de valencià al 

wiki, ok? 

Sandra diu: 

Val. Aleshores comencem ja? 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí, sí. Anirem afegint la gent que falta. Quines activitats heu fet sobre la lectura al 

wiki aquesta segona avaluació? 

Xavi diu: 

Un deu. =D 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé també. 

Xavi diu: 

Doncs... Un Glogster. 

Sandra diu: 

Encara no hem començat amb la lectura, estem amb el manifest. 

Xavi diu: 

Unes activitats d'una llista llarguíssima d'activitats. Diu de La mosca Sandra! 

Maite tesi doctoral diu: 
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Però hui parlem de la segona avaluació. 

Sandra diu: 

Aaaah pensava que era de la tercera. 

Maite tesi doctoral diu: 

Parlarem d'aquesta llista llarguíssima (que diu Xavi). Quina us ha agradat més? 

Xavi diu: 

És que havíem d'elegir 3. 

Sandra diu: 

Per a mi una que havia de posar uns quants llibres sobre Gemma Pasqual i fer un 

resum sobre cadascun. 

Xavi diu: 

Jo com vaig arribar el primer, vaig triar algunes de les més senzilles en què havia de 

parlar dels personatges els tipus de discurs, el narrador...  

Maite tesi doctoral diu: 

Posar un resum al wiki del llibre de Gemma Pasqual? I d'on treies els resums? 

Explica-m'ho, Sandra. I com, Xavi? 

Xavi diu: 

Doncs, una de les activitats era dir el tipus de narrador i ficar exemples de la lectura 

que ho demostraren. 

Sandra diu: 

D'una pàgina que parlava de Gemma Pasqual, la seua biografia i els seus llibres amb 

algunes imatges i resums. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! 

Xavi diu: 

I vaig indicar que havia vegades que era un narrador extern, en la majoria dels casos, 

però en ocasions, com en els somnis, o en anècdotes que li ocorren, la narradora 

passava a ser la Isona. Altra era d'exemples de diàleg, descripció i narració... 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, em queda clar. I ara, quina activitat heu trobat més difícil? 

Xavi diu: 

De les que hem elegit, o de la llista sencera? 

Maite tesi doctoral diu: 

De les que heu fet vosaltres al llarg de l'avaluació? 

Sandra diu: 
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No sé, és que vam elegir les que més ens agradàvem. 

Xavi diu: 

Ah, de l'avaluació en general, no sols de La mosca no? 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí, clar. Heu fet un Glogster, un Quizz, fòrum, tertúlia... Quins nous recursos 

tecnològics heu utilitzat? 

Sandra diu: 

Hem aprés a fer glogs perquè jo no els havia vist mai. 

Maite tesi doctoral diu: 

I creus que és útil? 

Xavi diu: 

A mi és del que més m'ha agradat, el Glogster. 

Maite tesi doctoral diu: 

I ara seríeu capaços de fer un Glogster per a una altra assignatura, ocasió o 

esdeveniment? 

Xavi diu: 

Crec que sí que és molt útil per a presentar la informació de manera ordenada i prou 

“estètic”.Supose que sí. 

Sandra diu: 

Jo crec que és útil per a explicar d'una manera més interessant un tema. 

Maite tesi doctoral diu: 

Me n'alegre. 

Xavi diu: 

Perquè ja vam fer un sobre un tema que ens agradara. Sobre La mosca. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah! 

Xavi diu: 

I ara sobre un manifest. 

Maite tesi doctoral diu: 

Esta avaluació fareu un altre Glogster. No? 

Xavi diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Igual o amb més coses? Més aplicacions, vull dir. 

Sandra diu: 
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Toni ha dit que hem de posar vídeos també. 

Xavi diu: 

Sí, però més o menys igual que els altres. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. 

Sandra diu: 

Amb tres parts ben diferenciades sobre el manifest. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ok. I, a més del Glogster, heu repetit l'activitat de tertúlia dialògica, no? 

Xavi diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I penseu què heu millorat? Vaig vore que hi havia una fitxa d'observació i comentaris 

de la resta de companys. 

Sandra diu: 

Sí, perquè ara sabem expressar les nostres opinions de millor manera. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, i per què creieu que ha estat possible? 

Xavi diu: 

Com que ja ho hem fet es té menys vergonya, supose. 

Sandra diu: 

Jo continue tenint vergonya. 

Maite tesi doctoral diu: 

Pot ser un dels motius, però supose que el fet d'analitzar-vos és important també. 

Sandra diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I el fòrum, heu fet intervencions aquesta segona avaluació? 

Sandra diu: 

Sí, havíem de fer 2 o 3 intervencions perquè ens posara 0.5 punts. 

Xavi diu: 

Hem de fer mínim dues intervencions sobre La mosca. 

Maite tesi doctoral diu: 

I penseu que és profitós usar el xat per a intercanviar opinions o simplement perquè 

ho diu Toni? 
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Sandra diu: 

Jo pense que és profitós perquè així ho fem d'una manera més ordenada i tot el món 

s'adona del que els altres comenten. 

Xavi diu: 

Pense el mateix. 

Maite tesi doctoral diu: 

Vols dir que comuniqueu i informeu els altres, no? I damunt el xat és un instrument 

que ja controleu i useu diàriament, no? 

Sandra diu: 

Sí, perquè com tu has dit ja estem acostumats al xat. 

Maite tesi doctoral diu: 

I ara expliqueu-me això del Quizz? 

Sandra diu: 

El que vols que t'expliquem? 

Xavi diu: 

Doncs és un programeta amb el que pots fer concursos amb 4 possibles respostes i 

està molt bé ja que a més pots incloure explicacions, vídeos, fotografies del tema... 

Maite tesi doctoral diu: 

Que guai, no? 

Xavi diu: 

És interessant per competir amb els companys en una determinada matèria, o saber 

si ets capaç d'encertar les preguntes d'un altre. Sí, està molt bé.  

Maite tesi doctoral diu: 

La competitivitat sempre motiva. Ha! ha! ha! 

Sandra diu: 

A més, aprens coses que no t'havies parat a pensar. 

Xavi diu: 

Sí, ja, ja,ja. 

Maite tesi doctoral diu: 

Tot ho trobeu útil, profitós, motivador, divertit, no? Quin xollo d'alumnes! (o de 

profe) 

Xavi diu: 

O les dues coses. Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha, ha, ha.  
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Xavi diu: 

És que en realitat a mi el valencià no m'havia agradat, és a dir, la llengua sí. 

Sandra diu: 

Ja! ja! ja! Ja saps que Toni vol fer un lib dup (o com es diga)? 

Xavi diu: 

M'agrada més parlar en valencià que en castellà de vegades, però l'assignatura mai 

m'havia agradat, i Toni la fa entretinguda.  

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, aleshores Toni i el wiki fan que valencià us agrade, que bé! Sandra, un lib 

dup? Conta'm, conta'm. 

Sandra diu: 

Per al dia 20 d'abril, abans que ens anem de vacances. Toni va dir que podíem fer 

això perquè vam vore un que van fer els de la Florida. 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! Sí que vol fer-lo abans de Pasqua. 

Sandra diu: 

I volia posar alguna cançó d'Obrint pas. 

Xavi diu: 

Amb cançó del nou disc d'Obrint pas. Sí. Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Que bé! Jo he vist els que hi ha penjats al wiki, amb la cançó de la Flama d'Obrint pas 

i els fareu els dos 4t? Però és voluntari? 

Sandra diu: 

Sí, Toni ha dit que el que vulga participar i organitzar-lo que li diga alguna cosa. 

Maite tesi doctoral diu: 

Per què no poseu una cançó del grup d'Álex i Jordi, ells també canten en valencià? 

Sandra diu: 

Ja! ja! ja! 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Ah, una altra cosa. Continueu utilitzant amb Toni el Google documents? 

Xavi diu: 

Per ara no. 

Maite tesi doctoral diu: 
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El que sí que hauríeu de fer és continuar el relat de vida al meu Google documents, 

eh! 

I una altra cosa, quines activitats heu fet col·lectives: parelles, grups... 

Sandra diu: 

Jo ho faré demà. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé, Sandra. Quines activitats que heu fet no han sigut individuals? 

Xavi diu: 

Mmm. Ah el del relat de vida! Jo ho acabe de fer. 

Sandra diu: 

Jo crec que no hem fet ninguna. 

Xavi diu: 

És que a més aquestes últimes setmanes no hem fet res a informàtica, entre 

l’examen, Falles i tot... 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja, però durant la segona avaluació.  

Xavi diu: 

Ja, ho deia pel relat de vida, doncs... 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Perdó no ho havia entés. 

Xavi diu: 

No recorde. Ja! ja! ja! Sandra hem fet alguna activitat en grup? 

Maite tesi doctoral diu: 

Tot ha sigut individual, doncs? 

Sandra diu: 

Jo crec que no. Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Tots teniu accés a Internet des de casa? 

Sandra diu: 

Crec que sí. 

Xavi diu: 

Sí. Crec.  

Maite tesi doctoral diu: 
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I ara m'agradaria que pensàreu en les activitats realitzades a partir de lectures 

funcionals no literàries. INSTÀNCIA, MANIFEST, CONFERÈNCIA... Què heu aprés? Us 

ha beneficiat? 

Sandra diu: 

A saber redactar textos de caràcter més formal. 

Xavi diu: 

Sí. Aprendre a redactar una instància pense que pot ser molt útil per a un futur i no 

tan futur. 

Maite tesi doctoral diu: 

I el fet d'utilitzar el Glogster o altres tecnologies ho ha fet més... (que si ho haguérem 

fet sense elles) COMPLETEU LA FRASE. 

Xavi diu: 

Entretés, fàcil, divertit. 

Maite tesi doctoral diu: 

Una coseta (jo també sóc profe de valencià) és entretingut, és que molta gent 

s'enganya. Un incís. 

I ara tu, Sandra, completa la frase. 

Sandra diu: 

No he entés bé el que vols dir. 

Maite tesi doctoral diu: 

Has de completar aquesta frase.  

Xavi diu: 

D'acord. Ja! ja! ja!  

Maite tesi doctoral diu: 

Pel que fa a les activitats realitzades a partir de lectures funcionals no literàries, el 

fet d'utilitzar el Glogster o altres tecnologies ho ha fet més... ACÍ BUSCA ADJECTIUS. 

Sandra diu: 

Interessant, d'una manera en la que tot el món estava atenent. 

Maite tesi doctoral diu: 

OK, bones respostes les vostres. I ara m'interessa saber què penseu que fan les 

classes/activitats/treballs més interessants. Enteneu la pregunta? (Està expressada 

un poc rara.) 

Xavi diu: 

Per què pensem que les fan més interessants? 

Maite tesi doctoral diu: 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 576 - 

 

Sí. Per a vosaltres com es fa una classe interessant? Què us motiva? Per què us 

agrada més? 

Sandra diu: 

Amb treballs per a canviar un poc la rutina del llibre, per exemple anar a informàtica. 

Veure vídeos. 

Maite tesi doctoral diu: 

És a dir, amb l'ús d'altres instruments, tecnologies.  

Xavi diu: 

Clar. 

Maite tesi doctoral diu: 

I tu Xavi, què penses? 

Xavi diu: 

A mi m'agraden molt les noves tecnologies, Internet, etc, pense que dins de no molt 

de temps moltes de les coses que ara fem a mà aniran ''digitalitzant-se'' i que és bo 

aprendre a manejar-se amb aquestes tecnologies, saber com arxivar els nostres 

treballs a Internet, fer cartells (glogs) documents compartits... Sense oblidar les 

ensenyances del llibre i pense que a la gent també li agrada treballar amb els 

ordinadors més que amb els quaderns, vídeos, etc. 

Sandra diu: 

Estic d'acord amb Xavi. 

Maite tesi doctoral diu: 

Però per què els alumnes prefereixen Internet i no llapis i paper? 

Xavi diu: 

De bon tros. Ja! ja! ja! 

Sandra diu: 

Perquè per a nosaltres és millor fer-ho a ordinador, a més ens posem música i fem 

altres coses mentre fem els treballs. 

Xavi diu: 

A vore, el llapis i el paper són en alguns casos com per dibuixos i tal o redacció de 

documents sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

És a dir, per què feu més d'una cosa al mateix temps? 

Xavi diu: 

Però pense que és més ràpid senzill, entretingut i ordenat a ordinador, i de manera 

més ràpida.. A més, pots guardar còpies de seguretat, enviar-ho fàcilment, modificar 

quan vulgues... 
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Maite tesi doctoral diu: 

Tot són avantatges aleshores. 

Sandra diu: 

Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

I el fet que pugueu vore els treballs dels companys, compartir informació i 

comunicar-vos, què en penseu? 

Sandra diu: 

Així podem compartir el que fem i fer treballs junts alhora. 

Xavi diu: 

Doncs que és molt bo ja que podem aprendre coses dels altres, comparar, saber el 

que fem bé o mal, en què es pot millorar i pense que, fins i tot, pot arribar a motivar. 

Maite tesi doctoral diu: 

Tornem a la competitivitat, no? Ha! ha! ha! 

Xavi diu: 

El motiu que altres companys puguen veure el teu treball ja que és públic. 

Maite tesi doctoral diu: 

I a esforçar-se més per exhibicionisme. 

Xavi diu: 

A vore, que jo no sóc tan competitiu, que no! Ja! ja! ja! Però el fet que un company 

puga veure el teu treball fa que almenys ''te'l curres un poc'', per demostrar que ho 

pots fer bé. 

Maite tesi doctoral diu: 

Sí, sí, hi estic d'acord. 

Xavi diu: 

Tampoc es tracta de guanyar els altres, que el teu siga més bo perquè el dels altres 

és pitjor, sinó d'intentar fer-ho bé i estar content amb el que fas. No sé si m'explique, 

però bo. xD 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt ben explicat, Xavi. 

Sandra diu: 

Que els altres vegen que saps fer-ho i que els agrade 

Maite tesi doctoral diu: 

Us ajudeu els uns als altres, és a dir, si no entens com s'insereix alguna cosa us ho 

expliqueu entre vosaltres? 
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Xavi diu: 

Clar. 

Maite tesi doctoral diu: 

Això és important, i la gent que té més coneixements en les coses d'Internet és qui 

més coneixements té en l'assignatura de valencià? Coincideix o no? 

Sandra diu: 

No, perquè tu pots saber molt d'Internet però si no saps la teoria de valencià no et 

serveix de molt. 

Xavi diu: 

No necessàriament, potser que tingues coneixements de valencià i se't done mal 

utilitzar el Glogster. 

Maite tesi doctoral diu: 

I a l'inversa. 

Xavi diu: 

Però en general les persones que trauen bona nota en l'assignatura fan uns treballs 

molt bons, possiblement perquè els treballen més. 

Maite tesi doctoral diu: 

Aleshores és com si una persona domina el Glogster i una altra coneix molt bé el 

manifest, es poden ajudar entre sí, no? 

Xavi diu: 

Sí. Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs la veritat que esta conversa m'ha aportat moltes coses, m'heu explicat i 

argumentat tot el que us he demanat i estic molt contenta amb vosaltres, per favor 

manteniu-me informada al relat de vida! Tot el que esteu fent és més important del 

que us penseu, tots no tenen la sort de tindre Toni de profe i potser açò serveix per a 

motivar altres profes i altres alumnes i sou un exemple per a seguir... Ha! ha! ha! Ara 

ja us deixe estar, estem en contacte d'acord? 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! Ok, moltes gràcies. Una coseta Maite. 

Maite tesi doctoral diu: 

A vosaltres. Digues. 

Xavi diu: 

Et puc preguntar una cosa? 

Maite tesi doctoral diu: 

Clar que sí. 
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Xavi diu: 

A veure. Doncs que estic pensant en anar-me'n al Lluis Vives a estudiar, per a fer el 

batxillerat en valencià, ja que en el nostre institut no hi ha però hi ha gent que em 

diu que sí i altra que està molt massificat, i a més para lluny de casa... Tu saps alguna 

cosa del tema?  

Maite tesi doctoral diu: 

És una decisió important que hauries de prendre. Eixe institut té bona fama, és el 

que està davant de l'estació del Nord, no? Hauràs de valorar que canviar d'institut 

suposa canvi de companys, agafar EMT, nou institut... Però si penses que serà 

beneficiós per a tu endavant! 

Xavi diu: 

Bua! És que... No ho se. Ja! ja! ja! Ho he de parlar amb Toni també. 

Maite tesi doctoral diu: 

És que si no tens cap problema amb el teu centre actual, no ho sé, és arriscar-te una 

mica. 

Sandra diu: 

Xavi quedat amb nosaltres. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha! Veus, allà no tindràs una SANDRA que et demane que et quedes! 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! 

Sandra diu: 

Ja! ja! ja! Però hi ha molta gent que es vol anar, no ho entenc. 

Xavi diu: 

Sí. Doncs és per la línia en valencià. 

Maite tesi doctoral diu: 

Però pensa-t'ho, vés un dia a vore l'insti, no sé, no ho descartes de colp, busca pros i 

contres. 

Xavi diu: 

Ais Sandra, Sandra. Ja. 

Sandra diu: 

Tu has de fer el que més et convinga. 

Maite tesi doctoral diu: 

Jo he estudiat en línia i ho preferia però al meu poble hi havia línia. 

Xavi diu: 

He de preguntar per ahí, clar... 
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Maite tesi doctoral diu: 

Sí, mantin-me informada, d'acord? I jo preguntaré per ahí, si em diuen alguna cosa, 

t'ho dic. 

Sandra diu: 

Jo no em canvie per no anar tots el dies tan lluny. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha! ha! ha!  

Sandra diu: 

Perquè hauràs d’alçar-te més prompte. 

Xavi diu: 

Haurien de ficar línia a més instituts, que per a algun motiu estem a València, i la 

tenen molt poquets... 

Sandra diu: 

Ja. 

Maite tesi doctoral diu: 

Demaneu-ho a la directiva i a vore què us diu. 

Xavi diu: 

Sí demanat està, però per a l'any que ve no seria i aleshores... 

Maite tesi doctoral diu: 

Ja, i a vosaltres ja no us tocaria. Doncs aneu a la línia que les notes són més altes i sol 

haver-hi més nivell... Ha! ha! ha! 

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! Però és un canvi gran, gran. xd 

Maite tesi doctoral diu: 

Em criden. Ara us deixe, d'acord? Moltes gràcies i fins prompte als dos! Cuideu-vos 

molt i penseu-vos-ho molt bé això del canvi. Bona nit. 

Sandra diu: 

Bona nit Maite. 

Xavi diu: 

Ok. Bona nit i gràcies! 

Sandra diu: 

Gràcies. 
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Apèndix 7. Relat de vida 
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RELAT DE VIDA DELS ALUMNES 

 

22 de desembre 

 

Roser:Hui he escrit en el meu bloc perquè ja feia temps que no ho feia. He escrit la 

crònica de la presentació del llibre d’El quadern d’Àngela de Raquel Ricart, guanyadora 

dels últims Premis Octubre. Vaig estar a la presentació i em va agradar molt. El llibre és 

molt tendre, sobretot la relació entre mare i filla.  

 

21 de gener 

 

María: Aquesta última setmana a classe, hem fet exposicions audiovisuals sobre el 

nostre llibre preferit que hàgem llegit aquest primer trimestre. La majoria eren 

exposicions de Powerpoint. però també han fet un mural en Glogster (o alguna cosa 

que es deia de forma pareguda). Quan vingues a classe et mostrarem algunes de les 

presentacions. A mi personalment, m’ha paregut molt bona idea, perquè hem mostrat 

als altres companys i companyes el nostre llibre favorit i hi ha gent que ha seguit la 

recomanació d’alguns companys i s’està llegit el llibre que han recomanat. 

 

Jorge: Hem fet moltes entrades en el nostre bloc d’aula sobretot fomentades en la 

lectura, com resums de llibres, opinions personals, excursions. Hi ha quatre noves 

persones i el llibre a alguns no els ha agradat (a mi tampoc) perquè es un llibre d’amor, 

Lluvia en París. He fet una entrada a la visita del castell de Peníscola i pel centenari de 

Miguel Hernández. La meua opinió és que en este curs hem fet coses molt diferents a 

les que m’imaginava. 

 

Patricia: Yo voy a hacer un relato digital sobre el club de lectura y la biblioteca de los 

lunes. Voy a coger a dos compañeros para que me ayuden a hacerlo. No he empezado 

a hacerlo pero creo que este relato digital va a informar a los demás alumnos de las 

actividades que hacemos del plan de lectura del colegio. Estamos preparando un 

recital poético de canciones de cuna, en la que recitaremos algunas canciones de cuna. 

 

SETMANA DEL 24 AL 30 DE GENER 
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Jordi: En la classe de hui, hem estat utilitzant una pàgina per a fer pòsters digitals i 

hem començat a treballar individualment per a fer-ne un sobre un tema qualsevol. 

Hem començat pujant imatges i vídeos i afegint textos. Pense que està molt bé açò 

d’utilitzar les noves tecnologies per a treballar a classe, és més senzill i més ràpid.  

 

Sandra: Avui a la classe d’informàtica Toni ens ha explicat que hem de fer un Glogster 

per a inserir-lo a la nostra pàgina del wiki, el podem fer del tema que vulguem, hem 

d’incrustar imatges i una gravació amb la nostra veu explicant quin és el tema que 

tractarem. També haurem de fer activitats sobre el llibre de lectura, La mosca i 

haurem de tornar a parlar sobre ell, com ho vam fer amb Carmen. Jo personalment 

preferisc les classes d’informàtica que les de comentar la lectura, perquè ens servirà 

més saber utilitzar nous programes en l’ordinador i saber introduir treballs i opinions.  

 

Xavi: Durant aquesta setmana Toni ens ha dit que elegim 2 o 3 activitats d’un gran 

qüestionari de La mosca, que són les que haurem de fer una vegada acabem el llibre. 

Hem de publicar al Google Docs les que triem. També ens ha ensenyat a utilitzar el 

Glogster, una eina molt útil per fer cartells digitals i que permet incrustar vídeos, 

fotografies, imatges, per exposar qualsevol tema de manera atractiva. A mi m’agrada 

molt aquesta web, ja que permet fer moltes coses de manera molt senzilla i amb uns 

resultats molt bonics! 

 

Laura: Aquesta setmana he començat a llegir el llibre de lectura de la segona 

avaluació, La mosca, tracta sobre l’assetjament escolar. Toni ens ha donat unes 

activitats per a elegir i desprès haurem de fer un treball amb elles. A mi em pareix un 

tema molt interessant i està bé per a fer un debat a classe i així treballem la lectura. 

Desprès per a fer el treball utilitzarem les noves tecnologies. També hem de fer un 

Glogster per al wiki, és com un pòster digital on podem posar fotografies, vídeos... Està 

interessant perquè ens pot ajudar a fer el treball de La mosca, però ho veig complicat 

de fer. 

 

Álex: Aquesta setmana hem estat treballant novament amb el wiki després de les 

vacances nadalenques, a més, ens ha dit ja quin és el llibre de lectura que hem de llegir 

per a aquest trimestre, La mosca. Toni ens ha ensenyat a utilitzar el Glogster, una 

pàgina web on fas un pòster i pots pujar tant vídeos, imatges i textos del tema que 

t’abellisca. També hem treballat en aquesta setmana els barbarismes que m’han servit 

per a aprendre nou vocabulari en valencià. Em pareix molt útil tot açò. 
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María: Aquesta setmana hem fet el Concurs de Lectura. Dilluns, dimarts i dimecres, les 

classes de castellà, valencià i anglès han estat dedicades a preparar el concurs. El 

dilluns vam fer les semifinals de castellà, vam anar a la biblioteca i els participants van 

llegir primer un text obligatori, el mateix per a tots i, després, un altre voluntari que 

havien triat ells. Els companys de classe vam triar els dos finalistes. En valencià i anglès, 

els finalistes els triaven les mestres respectives i no hi havia text voluntari, tan sols l’ 

obligatori. Dimecres va ser la final, els dos finalistes de cada classe s’havien preparat 

un text voluntari, a més del obligatori, i els van llegir davant del jurat format pels dos 

directors, tres bibliotecàries voluntàries de 4t d’ESO i 2n de batxiller i la guanyadora de 

l’any anterior. El jurat va triar un guanyador de cada llengua i li van donar un regal, un 

llibre. 

 

Patricia: Els bibliotecaris del dilluns hem decorat un carro amb motius marins i hem 

triat llibres de la biblioteca que tenen relacions amb la mar per a fomentar la lectura 

als xiquets de Primària. També alguns alumnes de quart d’ESO han cantat i han tocat 

cançons relacionades amb la pau. També hem anat a veure una obra de teatre en 

valencià, va estar molt bé i va tractar sobre Gulliver. En la classe de socials, Evaristo ha 

triat quatre persones per a fer una guia turística per l’ordinador de la Llotja. 

 

Jorge:  

 

Roser: Aquesta setmana la classe de sisé hem visitat l’aula del Cel de l’Observatori 

d’Astronomia, al campus de Burjassot. Allí ens dividírem en grups. El meu grup feu un 

taller que consistia a fer un rellotge de sol, un rellotge nocturn i, amb una cartolina i un 

punxó, férem l’Ossa major, l’Ossa menor i situàrem l’estrella Polar. L’experiència fou 

divertida i entretinguda. Aprenguérem un munt de coses relacionades amb 

l’astronomia .També he fet dues entrades noves al bloc . Una tracta sobre un nou 

projecte que hem començat a l’escola. El projecte tracta sobre descriure el meu carrer. 

Hem començat a parlar què farem primer de tot, la descripció del nostre carrer, 

l’entrevista amb els veïns, el vídeo del nostre carrer, una petita introducció. Cadascú 

triarà per on començar el treball. Després ho ficarem en el bloc El meu carrer, que hem 

creat a propòsit.  

 

Albert: Fa temps ens digueren que faríem un nou projecte i que l’anomenarien El meu 

carrer. El projecte consisteix a buscar informació sobre el nostre carrer. La idea a mi 

m’agrada molt, perquè tracta que en un bloc que ens va fer Albert, el mestre, haurem 

de buscar informació i després ficar-ho al bloc acompanyat de fotos i vídeos. A més, la 
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setmana passada la classe de sisé anàrem a L’aula del Cel, on vam dividir-nos en dos 

grups. Un aniria a un taller i l’altre aniria a vore una presentació de l’univers. A mi 

m’agradà més el taller, perquè férem un rellotge de Sol, un nocturn i una cartolina en 

la qual vam dibuixar l’Ossa menor i l’Ossa major. En la presentació vam aprendre molt i 

va ser molt interessant escoltar les fases del Sol. 

 

SETMANA DEL 31 DE GENER AL 6 DE FEBRER 

 

Jordi: Aquesta setmana hem acabat el pòster digital que començàrem la setmana 

passada i hem començat a treballar en una pàgina per a crear Quizz. Toni ens ha dit 

que hem de començar a llegir La mosca, perquè hem de fer un treball. 

 

Sandra: Dimarts, a la classe d’informàtica, Toni ens va dir que havíem de crear un 

qüestionari del tema que més ens agradara i ell en va incrustar un al wiki per tal que el 

provàrem i aprenguérem com funciona. També hem fet un Glogster i n’haurem de fer 

un altre quan acabem la lectura d’aquest trimestre La mosca.  

 

Xavi: Aquesta setmana a classe de valencià hem treballat sobretot els verbs i les 

conjugacions verbals, especialment les diferències entre les conjugacions castellanes i 

valencianes. Al principi és un poc complicat però supose que ens serà de gran ajuda en 

l’examen de la Junta Qualificadora. A classe d’informàtica ens hem dedicat a fer el 

Glogster i una espècie de concurs a l’estil ‘’Quien quiere ser millonario’’, cosa que ha 

estat prou divertida. 

 

Laura: Aquesta setmana hem fet al wiki el Glogster i hem après a manejar una 

aplicació per a fer un concurs, podíem posar les preguntes i respostes nosaltres i ara, a 

soles, hem de fer-ho. Eixa serà la part més complicada del treball. 

 

Álex: Durant la setmana hem acabat el Glogster que havíem començat la setmana 

passada i vam començar amb una nova aplicació, no recorde el nom, però era estil 

concurs. Jo la veig prou divertida. Hem estat repassant també les conjugacions per a 

l’examen de la 2a avaluació. 

 

Patri: Aquesta setmana les persones triades per a fer el treball de socials hem 

començat a fer-lo en les classes. Evaristo ha explicat que una vegada ho tinguérem tot 
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acabat, aniríem les persones triades a fer les fotos a la Llotja i que més tard aniríem 

totes les classes de segon, perquè les persones que estem encarregades d’este treball 

realitzem la guia turística. 

 

María: Aquesta setmana els que participem en el recital hem començat a preparar-ho. 

Ja havíem triat els poemes i ara tenim ja l’ordre. També hem començat a practicar 

l’entonació i Evaristo ens ha comentat com tenia pensat fer-ho. Ens ha dit que per a 

cada diapositiva, quan recitem, hi haurà un dibuix o una foto que nosaltres hem de fer 

o triar.  

 

Jorge: 

 

Roser: Aquesta setmana ja hem començat a preparar el nou projecte: El meu carrer. Jo 

he fet una petita aproximació a la història del meu carrer. He investigat algunes coses, 

com que el meu carrer té un origen romà. També he descobert que no és exactament 

un carrer, perquè està fora del nucli urbà. També, aquesta setmana, respecte a les 

noves tecnologies, he esbrinat com es posa un vídeo al bloc. Així he fet una nova 

entrada al meu bloc, que tracta sobre un grup de música d’estil de nom Artaica, en el 

que canta Mara Aranda. Artaica presentava el disc Nits Cosides i tinguí la sort d’anar a 

escoltar-la. Jo en el meu bloc he posat un vídeo que no correspon a aquest disc però 

també es pot escoltar i veure com Mara Aranda canta i balla. 

  

Albert: 

 

SETMANA DEL 7 AL 13 DE FEBRER 

 

Jordi: Aquesta setmana en valencià no anàrem a l’aula d'informàtica, perquè havíem 

de fer un debat sobre el llibre de la segona avaluació, La mosca. Toni ha enregistrat les 

nostres opinions sobre el llibre i estan publicades al wiki de classe. Aquesta activitat 

conta 0,5 en la nota final. Ara hem de preparar un treball sobre la lectura i incrustar-lo 

en la nostra pàgina del wiki.  

 

Sandra: Aquest dimarts no hem anat a l’aula d’informàtica, perquè Toni ens ha portat 

a la biblioteca per a fer un debat sobre el llibre de La mosca. Hem donat les nostres 

opinions sobre el llibre, els aspectes que més i que menys ens han agradat i també 
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algunes parts que ens han impactat. Sobretot hem parlat sobre la posició de la Isona, la 

protagonista, respecte al que fan al seu amic Marc a l’institut i com passa de ser 

assetjadora a ser assetjada. 

 

Xavi: Aquesta setmana, en lloc d’anar-hi a l’aula d’informàtica vam baixar a la 

biblioteca a fer un debat sobre el llibre de La mosca. Va resultar una activitat prou 

interessant, ja que cadascú exposava la seua opinió sobre els aspectes més 

interessants de la novel·la i és una bona manera de treballar un llibre, sense haver de 

fer el típic treball del resum, els personatges, etc. A més, ens ajuda a expressar-nos 

amb més claredat i ens diu el que podem millorar. Ací estan les intervencions 

enregistrades: 

http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+mosca 

 

Laura: Aquesta setmana hem anat a la biblioteca i hem fet el debat sobre el llibre La 

mosca. Ha estat molt interessant i hem participat tots. A mi m’ha agradat molt, ja que 

fem una cosa diferent amb el llibre de lectura i no el mateix de sempre (que és fer un 

examen). Ara solament falta fer el treball sobre el llibre. 

 

Álex: Dimarts, en compte d’anar a l’aula d’informàtica, anàrem a la biblioteca per fer la 

conferència del llibre de lectura de la 2a avaluació, La mosca. Sempre que fem aquesta 

activitat, Toni la grava i després podem donar les nostres opinions al wiki de la nostra 

intervenció o de les intervencions d’altres. És una bona activitat per detectar els 

nostres punts febles a l’hora d’expressar-nos. 

 

Patri: Aquesta setmana hem avançat la Webquest i el divendres que ve anirem els 

participants a la Llotja per a fer les fotografies per a la guia. Dos encarregades de la 

biblioteca del dilluns han contat un conte amb un kamishibai als xiquets. 

 

María: Aquesta setmana, els que participem en el recital, hem estat practicant. Ja 

recitem els poemes de memòria i també hem preparat el Powerpoint que es veurà 

mentre recitem. Mentre estem recitant el nostre poema, hi ha una diapositiva amb un 

dibuix que hem fet nosaltres i, al final, quan posa els que han recitat, el nostre nom i 

una foto de quan érem menuts. 

 

Jorge: Aquesta setmana he escrit dos entrades al bloc d’aula. El llibre del club de 

lectura no ens entusiasma molt, l’estem preparant a les classes de llengua i crec que 

http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
http://portfoli4.wikispaces.com/Debat+La+Mosca
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funciona molt bé. A les classes de llengua també treballem una Webquest, jo de la 

Plaça Redona de València. 

 

Roser: Aquesta setmana a la classe de valencià hem començat a llegir Canigó, un llibre, 

que relata una història escrita en versos. El mestre de valencià ens posà un vídeo on 

Lluís Soler, un bon actor català, recitava el primer cant. Lluís llegia amb calma, com si 

no tinguera pressa, la música que l’acompanyava seguia molt bé el ritme de lectura. A 

més d’açò, també ens presentà un nou llibre de Jordi Sierra i Fabra, un escriptor català. 

El nou llibre es titulava Jo i tractava sobre la seua vida. El mestre ens contà que Jordi 

Sierra i Fabra havia escrit més de 100 llibres. Ell havia estat en dues situacions en pena 

de mort i de les dues s’havia salvat. Cada dia s’alçava a les 10.00, esmorzava i es 

posava a escriure fins l’hora de dinar, quan acabava de dinar una altra vegada es 

posava a escriure fins l’hora de sopar. Després de sopar ell i la seua dona se n’anaven 

al cine per distraure’s una mica. Així tots els dies. Jo pense que això és un  

bon mètode per dedicar-se plenament a l’escriptura, per fer-ho tant bé com ell ho fa. 

Ha estat una bona experiència. 

 

Albert:  

 

SETMANA DEL 14 AL 20 DE FEBRER 

 

Jordi: 

 

Sandra: 

 

Xavi: Durant aquesta setmana a l’aula d’informàtica hem d’acabar unes qüestions del 

llibre de La mosca, a més de fer Glogster (pòster digital) sobre el nostre treball. La 

veritat és que la idea m’ha agradat molt, ja que mai abans ens havien plantejat un 

treball d’un llibre d’aquesta manera i em pareix que és un bon mètode d’exposar la 

informació, amb claredat i d’una forma prou estètica. 

Ací està el meu Glogster: http://s5zjfgu.edu.glogster.com/glog-la-mosca 

 

Laura: Aquesta setmana toca fer el treball del llibre de lectura La mosca. A cadascú li 

toca fer una cosa i a mi em toca fer l’anàlisi del debat que vam fer sobre el llibre i de 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fs5zjfgu.edu.glogster.com%2Fglog-la-mosca&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNElb6-sdormOBcAUHxf6197Qdh1rg
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dos dels personatges i, a més, he de descriure la situació dels personatge en un espai 

determinat. Per a  

fer el treball, el que hem de fer és un document compartit amb Toni per a després 

penjar-lo al wiki i en un Glogster fer un resum del treball amb fotografies, vídeos, 

comentaris... 

 

Álex: Aquesta setmana hem anat elaborant el treball del llibre La mosca, que es basava 

en unes qüestions proposades al voltant del llibre. A més, hem d’exposar el treball 

utilitzant l’aplicació Glogster per a fer un pòster digital. Crec que és una idea original i 

que ens ajudarà a conéixer una nova aplicació online. 

 

Patri: Aquesta setmana, les persones que fem la Webquest hem anat a València per a 

fer les fotografies per a la guia i hem aclarit el recorregut que hem de fer amb els altres 

xics.  

 

 

 

María: Aquest dijous hem fet el recital poètic que hem estat preparant. Vam fer quatre 

sessions per als alumnat i desprès, a la vesprada, un altre per als pares. Ha sigut molt 

divertit participar al recital, però la primera vegada estàvem tots molt nerviosos. Al 

final va eixir tot molt bé, la presentació de Powerpoint, el cor i la decoració, estava tot 

molt treballat. 

 

Jorge: 

 

Roser: Aquesta setmana la meua classe hem anat a Sagunt a vore el teatre romà. 

Primer veiérem un Powerpoint, que ens explicà un poc la història del teatre. A 

continuació anàrem a vore el teatre romà. A mi m’agradà molt la idea de fer una petita 

representació al teatre, jo feia de princesa. Per finalitzar, férem un taller d’escriptura 

romana, ho escriguérem amb papir, una planta d’Egipte molt dèbil que es trenca 

fàcilment. Ha sigut una gran experiència anar-hi, encara que com la mestra estava de 

baixa no pogué gaudir de l’excursió. 

 

Albert: Fa temps ens digueren que faríem un nou projecte i que l’anomenarien El meu 

carrer. El projecte consisteix a buscar informació sobre el nostre carrer. La idea a mi 
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m’agrada molt, perquè tracta que en un bloc que ens va fer Albert, el mestre, haurem 

de buscar informació i després ficar-ho al bloc acompanyat de fotos i vídeos. 

A més, la setmana passada la classe de sisé anàrem a L’aula del Cel, on vam dividir-nos 

en dos grups. Un aniria a un taller i l’altre aniria a vore una presentació de l’univers. A 

mi m’agradà més el taller perquè férem un rellotge de sol, un nocturn i una cartolina 

en la qual vam  

dibuixar l’Ossa menor i l’Ossa major. En la presentació vam aprendre molt i van ser 

molt interessant les fases del Sol.  

 

 

 

SETMANA DEL 21 AL 27 DE FEBRER 

 

Jordi: 

 

Sandra: 

 

Xavi: 

 

Laura: Aquesta setmana hem presentat els treballs sobre La mosca. A Toni li han 

agradat molt, a més ha dit que estaven molt ben preparats. Ara, a classe, ja hem 

començat a preparat l’examen del llibre de text que serà el dia 10 de març. 

 

Álex: 
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Patri: Aquesta setmana hem tingut els exàmens trimestrals i també els de la Webquest 

hem acabat el treball. Evaristo ens ha dit que tota la classe presentarem el treball 

després de Falles. 

 

María: Aquesta setmana hem fet els exàmens trimestrals de llengua. Tractava sobre el 

que havíem estat donant: anàlisi d’oracions, tipus de textos... però la puntuació que 

tindrem no tracta tan sols de l’examen, també compten tots els llibres llegits, si 

participàrem al recital, si som bibliotecàries voluntàries, si pertanyem al club de 

lectura... En la meua opinió això està molt bé, perquè no compta únicament com t’isca 

l’examen. 

 

Jorge: 

 

Roser: Aquesta setmana a l’escola hem continuat treballant el nou projecte d’El Meu 

Carrer. El projecte està funcionant molt bé. Però en realitat el que més m’ha divertit ha 

sigut la nova lectura que he fet: Misteri al parc d’atraccions. M’he acabat el llibre. 

L’autora és Roser Barrufet. El llibre tracta sobre un succés: el cosí de Carla, la 

protagonista, mor ofegat en el Tutuki Splash, una atracció de Port aventura. A partir 

d’ahí Carla creu que al seu cosí l’han assassinat. Així comença a fer de detectiu. Fins 

que descobreix la realitat. El llibre m’ha semblat molt entretingut, perquè et deixava 

en intriga constant. Fins i tot quan me n’anava a dormir sentia intriga i passava mala 

nit. Però això m’agradava, perquè em feia continuar llegir el llibre al dia següent. Ara 

afegiré a Roser Barrufet en el meu bloc, a la meua llista d’escriptores preferides. Us el 

recomane, si voleu passar una bona estona. 

 

Albert: 

 

SETMANA DEL 28 DE FEBRER AL 6 DE MARÇ 

 

Jordi: 

 

Sandra: 

 

Xavi: 
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Laura: Durant aquesta setmana hem estat preparant l’examen del llibre que tindrem el 

dimarts 8. A mi em pareix difícil, perquè hi ha moltes paraules noves que aprendre. 

Hem dedicat tota la setmana a repassar, perquè ja hem acabat el treball de La mosca. 

 

Álex: 

 

Patri: 

 

María: Quatre alumnes de classe hem començat a fer una wiki sobre poesia. En ella 

inclourem part del recital de cançons de bressol, un itinerari en Google Maps amb 

carrers amb noms de poetes valencians del segle XX (aquest treball amb Google Maps 

ho inclourem en un projecte de tot Espanya anomenat “Callejeros Literarios”, que el 

que vol és fer un mapa del país que mostre com molts carrers s’anomenen com 

escriptors) i si ens dóna temps a la wiki també posarem un apartat dedicat als haikus 

(poemes japonesos de tres, cinc o set versos). 

  

Jorge: 

 

Roser: Aquesta setmana hem començat a preparar carnestoltes. Enguany el tema ha 

tractat sobre l’humor en el còmic i el cinema, perquè l’escola participa en una xarxa 

d’escoles d’Europa i s’està treballant el tema d’Eurohumor. Per això, hem fet una 

avançada per a carnestoltes. Nosaltres ens hem disfressat dels Simpson, en concret 

una amiga meua i jo ens hem disfressat de les bessones antipàtiques,Terry i Serry. Els 

d’ infantil de Tom i Jerry, els de 1r i 2n de primària de Lazy Town, les Tres Bessones, i 

Pipi Calcesllargues. Els de 3r de Charles Chapling, els de 4t de la Pantera Rosa, els de 5è 

de Mortadel i Filemó, els 1r d’ESO de Bob esponja, els de 2n de Mario Bros, aquesta 

classe era la que ho havia organitzat tot. Els de 3r de Futurama i els de 4t de punks. Ha 

sigut molt divertit, primer hem fet una passarel·la representant el nostre personatge, 

després ens anàrem al pati. Per finalitzar no poguérem cremar la sardina, però estigué 

present en el discurs de la Vella Quaresma i el Rei Carnestoltes. 

 

Albert: 

 

SETMANA DEL 7 AL 13 DE MARÇ 
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Jordi: 

 

Sandra: 

 

Xavi: 

 

Laura: Dimarts vam fer l’examen trimestral de valencià. Va ser difícil i, a més, va posar 

paraules molt complicades de traduir al valencià. Jo supose que ens deu haver eixit bé. 

 

Álex: 

 

Patri: Aquesta setmana els participants del club de lectura hem anat a un concert que 

han realitzat el alumnes de 4t d´ESO a la biblioteca. Han cantant per a representar el 

Dia de la Dona, mentre els alumnes cantaven hi havia posat un vídeo, han cantat molt 

bé i pense que hauríem de fer més activitats com aquesta. 

 

María: Continuem en el wiki. Una de les companyes amb les que faig el wiki ha portat 

a classe un llibre de poemes que havia escrit el seu besavi. El seu besavi no era poeta 

però es va presentar a molts Jocs Florals, dels quals va guanyar bastants i el seu nét, 

(l’oncle de la companya) els va recopilar i va fer un llibre. Havíem pensat afegir-lo al 

wiki. L’home del que estem parlant és Elías Borràs Castelló, aquest home té el seu 

propi carrer en el seu poble: l’Olleria. 

 

Jorge: 

 

Roser:  Aquesta setmana hem començat a fer una classe diferent de valencià. L’hem 

començada fent una història, posant un títol a l’atzar que tria algun company. Ja hem 

fet dos títols: Un insecte a l’ordinador i Un diccionari o unes tisores. A mi em pareix una 

gran idea, perquè feia temps que no escrivia històries breus. A més a més, també he 

escrit una nova entrada al bloc sobre Roser Barrufet, una escriptora de Castelló. El 

llibre és interessant, misteriós i intrigant, es titula Un misteri al parc d’atraccions. 

 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 594 - 

 

SETMANA DEL 14 AL 20 DE MARÇ 

 

Jordi: 

 

Sandra: 

 

Xavi: 

 

Laura: 

 

Álex: Aquesta setmana hem treballat a classe de valencià el manifest. Hem hagut de 

buscar cadascun de nosaltres en la xarxa un manifest que ens haja cridat l’atenció i fer 

amb ell una mena de treball, fent-ne un resum, dient la data del manifest i l’autor 

d’aquest. 

 

Patri: 

 

María: Aquesta setmana únicament hem tingut dos dies de classe: dilluns i dimarts 

(dimecres vam celebrar les falles al col·legi). Jo no sé el que hem fet a classe (estava 

pintant la falla) però sé que els que estem amb la wiki continuem en ella i que, després 

de Falles, farem l’itinerari preparat. 

 

Jorge: 

 

 

Roser: Aquesta setmana sols hem tingut dos dies de classe, dilluns i dimarts. El dilluns 

ens dedicàrem a acabar l’examen de socials (la població). El dimarts, els de la meua 

classe i jo fórem l’equip que dirigí la falla. Enguany, tractava sobre la crisi, la falla no 

era res de l’altre món, eren caixes de cartó representant un robot. Ens isqué d’allò més 

bé! Per finalitzar cremàrem la falla amb una traca i menjàrem bunyols amb xocolata. 

 

Albert: 
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SETMANA DEL 21 AL 27 DE MARÇ 

 

Jordi: 

 

Sandra: 

 

Xavi: 

 

Laura: Per fi hem acabat els exàmens de valencià. Ara hem de tornar a començar una 

altra vegada amb exàmens, treballs, deures... L’única diferència d’ara i abans és que 

ara és més difícil i hem de treballar més, però encara que ens coste jo pense que ho 

farem. 

 

Álex: 

 

Patri: Aquest dilluns ha sigut el dia de la poesia, uns xics del col·legi han llegit a totes 

les classes uns poemes. 

 

María: Aquest dilluns, com era el dia de la poesia, hem adornat tot el col·legi amb 

cartolines amb poemes escrits. A més, Evaristo ha presentat la nostra wiki als 

companys. Nosaltres continuem amb la wiki, crec que els altres companys estan fent 

anàlisi d’oracions. 

 

Jorge: 

 

Roser: Aquesta setmana hem començat fent l’examen de lectura en valencià. No era 

molt difícil, tractava sobre llegir un conte mitològic (L’hivern d’Eméter), si et fixaves i 

no ensopegaves podies treure molt bona nota. 

 

Albert: 
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SETMANA DEL 28 DE MARÇ AL 3 D’ABRIL 

  

Jordi: 

 

Sandra: 

 

Xavi: Aquesta setmana Toni ens ha encarregat fer un Glogster sobre un manifest que 

busquem a Internet. Jo n’he triat un que parla sobre la xarxa neutral. Se suposa que 

començaríem amb la redacció al wiki aquest matí a l’aula d’informàtica, però la pàgina 

dels glogs estava censurada per Conselleria. Aquesta és una de les coses que tracta el 

meu manifest, la censura de la web. No entenc com poden tancar una xarxa com 

Glogster, que a més em sembla prou didàctica... però bé. 

 

Laura: Aquesta setmana hem de fer un Glogster sobre un manifest que trobem a 

Internet, ha de tindre moltes fotografies i, a més, ha d’estar resumit en el treball del 

pòster. 

 

Álex: 

 

Patri: Aquesta setmana van començar amb les activitats de la setmana del llibre del 

col·legi amb un conte relatat per megafonia, en el qual van participar xiquets de 

diferents cursos del col·legi.  

 

María: Dissabte és el Dia del Llibre Infantil, en commemoració del naixement de Hans 

Christian Andersen. Com dissabte no hi ha col·legi, divendres vam posar per megafonia 

un conte que havia escrit un escriptor d’Estònia (el país triat aquest any per a fer un 

conte i el cartell que representarà el dia del llibre infantil), el conte l’havien gravat cinc 

alumnes del col·legi, un de cada cicle (una xiqueta de preescolar, una altra de Primària, 

un xic d’ESO, una xica de Batxiller i una altra xica d’ESO que era qui contava el conte, 

els altres sols l’ajudaven). 

Jorge: 
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Roser: Aquesta setmana a la classe ha vingut la mestra d’informàtica de 1r d’ESO a 

parlar sobre el Twitter. Ens explicà moltes coses interessants, entre altres què és el 

Twitter.  

 

Albert: 

 

SETMANA DEL 4 AL 10 D‘ABRIL 

 

Jordi: 

 

Sandra: 

 

Laura: Toni ens ha donat el llibre de lectura de la tercera avaluació. És diu Jo i és de 

Jordi Sierra i Fabra, a més el dimarts va vindre a visitar-nos Gemma Pasqual, l’autora 

del llibre de La mosca. Va estar molt interessant, a més poguérem fer-li preguntes. 

 

Xavi: 

 

Álex: 

 

Patri: Aquesta setmana van fer la Fira del Llibre en la qual van participar tots els 

alumnes portant llibres per a vendre’ls a la fira. També com activitat relacionada amb 

aquest dia van anar a llegir el nostre llibre de classe al pati. 

 

María: Aquest dijous els que participem a la wiki vam anar a València a gravar el nostre 

itinerari. Ara a classe l’estem editant (posant-li música, la veu en off....). A més, 

divendres vam celebrar al col·legi la Fira del Llibre. Aquesta fira consisteix que cada 

alumne duu a classe llibres que ja no llig i un dia s’ajunten tots aquests llibres i es 

venen als altres alumnes. Els diners recaptats en aquesta fira els donem a una ONG 

valenciana que treballa a Madagascar, amb aquests diners fan pous d’aigua i el col·legi 

apadrina xiquets. 

 

Jorge: 
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Roser: Aquesta setmana hem anat a la Fira del Llibre. La Fira del Llibre estava de gom a 

gom, en les parades havies de fer cua. M’adoní que la majoria de parades no coneixien 

l’autora Maite Carranza, ni el llibre que em volia comprar, Màgia d’una nit d’estiu. Al 

final em vaig decidir per un llibre que em recomanà Tica, amiga de ma mare que 

treballava a la parada del Puerto. El llibre que em comprí fou Impacte de gel de 

M.G.Harris. En arribar a casa i obrir-lo, m’adoní que hi havia una primera part La Ciutat 

Invisible, primer vaig vore si la trobe en una biblioteca i, si no la trobe, intentaré 

comprar-me-la. 

 

SETMANA DE L’11 AL 17 D’ABRIL 

 

Jordi: 

 

Sandra: 

 

Laura: Hui no hem anat a l’aula d’informàtica sinó que hem anat al saló d’actes, perquè 

Toni ens volia ensenyar un reportatge sobre relats digitals, tècnica multimèdia que 

prompte haurem de fer a classe. 

 

Xavi: 

 

Álex:  

 

Patri: Aquesta setmana Evaristo ha repartit una fulla d’activitats que hem de fer en un 

temps marcat. Per exemple jo i dues alumnes més estem fent el relat digital al voltant 

de la lectura. Altres alumes han de fer entrades al bloc d’aula i altres activitats 

voluntàries. També els que volen participar en: “Poesía eres tú”, hem començat a triar 

els poemes que volem recitar per al vídeo poema. 

 

María: Aquest dijous els alumnes dels clubs de lectura del col·legi ens hem anat a la 

Fira del Llibre de València a mirar llibres i alguns ens hem comprat algun llibre. 

Continuem en la wiki, ja està quasi acabat el primer itinerari i estem preparant el 

segon. També estem preparant l’apartat per a Elies Borràs. 
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Jorge: 

 

Roser: Aquesta setmana hem començat a preparar la setmana temàtica. La setmana 

temàtica l’escola la celebra una vegada a l’any, sempre sol ser al mes de maig, des de 

principi de curs triem un tema que anem treballant al llarg de l’any. A la nostra classe 

ens ha tocat la part del cinema, perquè enguany la setmana temàtica tracta sobre 

l’humor i nosaltres treballem la part del cinema dins de l’humor. Hem començat a fer 

pel·lícules, primer les dels germans Lumière i estem en les de Marx Lindeer i Jorge 

Melie. És un treball molt interessant, perquè treballem a partir de diferents escenes 

curtes basades en les obres dels primers cineastes de la història. 

 

Albert: 

 

SETMANA DEL 18 AL 24 D’ABRIL 

 

Jordi: 

 

Sandra:  

 

Laura: 

 

Xavi: 

 

Álex: 

 

Patri: Aquesta setmana hem anat solament dos dies i hem fet una segona ronda de la 

presentació del meu llibre preferit i també hem començat a gravar els vídeo poemes i 

també han posat el treball de Pasqua per a castellà. El treball consisteix que si 

participes en els vídeo poemes, has de fer una entrada al bloc al voltant de l’autor del 

poema i perquè has triat el poema. Tots tenim treball del llibre per a Pasqua.  

 

María:  
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Jorge: 

 

Roser: Aquesta setmana únicament hem anat a classe tres dies. El dimecres férem una 

obra de teatre que tractava sobre la vida de Mozart. Amb l’obra preteníem ensenyar 

als més menuts d’infantil qui era Mozart. Mostràrem la seua vida, naixement, 

casament i mort. S’ho passàrem bé i aprofitàrem l’últim dia de classe per fer un 

berenar de Pasqua. 

 

Albert: 

 

SETMANA DEL 25 D’ABRIL A L’1 DE MAIG  

 

Jordi: 

 

Sandra: 

 

Laura: 

 

Xavi: 

 

Álex: 

 

 

Patri: 

 

María:  

 

Jorge: 
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Roser: Aquesta setmana me n’he anat en l’orquestra del meu poble a Granada, la 

ciutat d’on és el meu mestre d’orquestra. Ens hem allotjat en un hotel d’Armilla. El 

primer dia visitàrem la casa de Federico García Lorca, un poeta de Granada. El segon 

dia, tocàrem al centre musical  

 

d’Ogíjares. L’últim dia visitàrem l’Alhambra. El que més m’ha agradat ha sigut el palau 

dels Nazarís, llàstima que no vam poder vore la font dels lleons al seu lloc. L’Alhambra 

és un monument que ha servit d’inspiració per a molts escriptors. En concret estic 

parlant de l’escriptor Washington Irving, que en 1829 viatjà a Granada on s’inspirà per 

a escriure Cuentos de la Alhambra. 

 

Albert: 

 

SETMANA DEL 2 AL 8 DE MAIG 

 

Jordi: Aquesta setmana hem aprés a utilitzar una aplicació per a crear una presentació 

en línia. El tema havia de ser sobre la visita de l’escriptora Gemma Pasqual. 

 

Sandra : Aquesta setmana hem fet un relat digital sobre la visita de Gemma Pasqual a 

l’institut. Havíem de posar unes quantes fotos de les que es van fer en la xarrada i 

explicar-hi què és el que més ens va agradar, el que ens va cridar l’atenció de les 

paraules de l’autora.  

 

Laura: El divendres vam fer la tertúlia sobre el llibre que hem llegit la tercera avaluació, 

Jo, de Jordi Sierra i Fabra. Va estar molt interessant i vam participar tots. 

 

Xavi: 

 

Álex: Aquesta setmana hem emprat un programa que crea presentacions en línia per 

tal de fer-ne una amb la xarrada que va fer Gemma Pasqual, l’autora del llibre La 

mosca, que va vindre al nostre institut i a la qual agraïsc la seua visita. 
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Patri: Aquesta setmana hem començat amb els preparatius del viatge de fi de curs i 

també hem gravat els poemes de vídeo poemes. També el set de maig començarà el 

viatge fins al dia dotze. 

 

María: Els vídeo poemes continuen avançant i la wiki també, quan tornem del viatge 

de fi de curs ens anirem a fer l’itinerari per L’Eliana i ens publicaran el primer vídeo en 

“Poesía eres tú”. 

 

Jorge: 

 

Roser: Aquesta setmana l’hem dedicat especialment a la festa de l’Eurohumor. Aquest 

any tracta sobre humor. La meua classe prepara quatre pel·lícules i sis textos sobre els 

referents en la història del cinema. La festa començà el divendres a les set i acabà a les 

dotze amb l’actuació del grup Folk Sona. 

 

Albert: 

 

SETMANA DEL 9 AL 15 DE MAIG  

 

Jordi: Aquesta setmana hem triat el tema per al relat digital. El meu serà compartit 

amb un company i tractarà de la història del nostre grup de música. 

 

Sandra: Per a aquesta setmana hem d’elegir un tema per a fer un relat digital, ha de 

ser sobre alguna vivència personal i el podem fer per parelles. Toni ens ha donat un full 

explicatiu en què s’explica l’estructura que ha de tindre el relat, quant de temps ha de 

durar... A més, ens ha ensenyat dos exemples de relat digitals, un parlava sobre el 

somni de ser cantant i l’altre sobre el naixement de les filles d’un senyor i com es va 

sentir. 

 

Laura: Aquesta setmana hem de fer l’elaboració d’un relat digital, podem elegir 

nosaltres el tema i fer-lo d’uns 3 o 4 minuts. Jo he elegit el tema del meu poble i faré 

una història inventada sobre el meu poble. Abans de fer el relat hem de redactar el 

guió (la història) i gravar-la en un mp3 o en un mp4 i posar-la com a àudio del relat. 
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Xavi: 

 

Álex: Aquesta setmana hem triat el tema i el títol per al nostre relat digital, sobre 

l’assumpte personal que més ens cride l’atenció, d’una duració de 3 minuts 

aproximadament. Toni ens ha ensenyat un parell d’exemples de relat digital per a fer-

nos una idea i poder començar el nostre. 

 

Patri: Aquesta setmana hem continuat amb el full de tasques i els que fem el relat 

digital de les lectures hem començat a estructurar les fotografies. 

 

María: ESTEM DE VIATGE DE FI DE CURS. 

 

Jorge: 

 

Roser: Aquesta setmana he descobert una nova trilogia de Cornelia Funke, de títol Cor 

de tinta, Sang de Tinta, i Mort de tinta. Jo, aquesta setmana, m’he llegit Cor de tinta. És 

una història apassionant, impressionant i amb molt de misteri i molta acció. Me la va 

recomanar Fina, que és l’encarregada de la biblioteca de l’escola. A més a més, quan 

he sabut que era una trilogia li ho he dit a Fina per a què la pose a la biblioteca i la 

recomane a tothom. Totes les setmanes, dimarts, fem una hora de biblioteca amb 

l’Albert, el mestre de llengua. Ara estem llegint contes mitològics, això també 

m’agrada molt. 

 

Albert: 

 

SETMANA DEL 16 AL 22 DE MAIG 

 

Jordi: Aquesta setmana a classe de valencià hem analitzat les tècniques del relat digital 

i hem escoltat i comentat la xerrada sobre el llibre “Jo” de la classe de 4t d’ESO V.  

 

Sandra: 

 

Laura: 
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Xavi: Aquestes setmanes ens hem estat dedicant bàsicament al tema dels relats 

digitals, que consisteixen a contar històries, vivències... a través d’una sèrie de 

fotografies i un text, que pot anar escrit o parlat. 

Primerament vam estar veient exemples d’aquests relats, i vam haver de fer-ne un 

sobre la xerrada de Gemma Pasqual a l’institut, ací deixe el meu! 

(http://photopeach.com/album/j3ot2a) 

A mi em sembla una tècnica prou útil per contar experiències de la nostra vida de 

manera estètica, a més que sempre tindrem un record d’açò, i, per incloure fotografies 

i la nostra veu es reflecteix millor tot el que va ocórrer en un moment donat i els 

nostres sentiments. 

A més, sempre és més entretingut fer una presentació a l’ordinador que un text o una 

redacció a mà! 

 

Álex: Hui Toni ens ha explicat ja com hem de fer el relat digital. Ens ha oferit alguns 

programes informàtics, jo faré el relat amb el Fotos Narrades 3, perquè Toni ens ha fet 

hui una demostració de com utilitzar-lo i m’ha semblat molt fàcil i còmode d’utilitzar. 

 

Patri: 

 

María: Els que som de la wiki vam anar dijous a fer el nostre itinerari pels carrers de 

L’Eliana. És paregut a l’anterior, però en aquest volíem donar-li un aire més divertit, 

per exemple, quan recitem el poema de Quevedo “A un hombre de gran nariz”, porten 

nassos postissos; fem una escena de teatre al carrer de Lope de Vega... 

 

Jorge: Aquesta setmana hem fet el relat digital de les lectures, hem ordenat unes fotos 

i hem gravat àudio. Ara estem muntant tot en les hores de llengua. També hem fet el 

vídeo poemes de “Poesía eres tú” i moltes entrades i comentaris en el bloc d'aula. 

 

Roser: Aquesta setmana els mestres ja han començat a passar-nos la informació de 

l’estiu . Del tretze al dèsset de juny ens anem de colònies al Delta de l’Ebre. També ens 

han informat  

sobre el Funny English que és un curs intensiu d’anglés que es fa a l’escola durant el 

mes de juliol. L’estiu s’apropa i això m’agrada! 
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Albert: 

 

SETMANA DEL 24 AL 29 DE MAIG 

 

Jordi: 

 

Sandra: 

 

 

Laura: Aquesta setmana no hem anat a l´aula d´informàtica, però hem estat a classe 

practicant els pronoms febles (avorriment :D), a més demà tenim l’examen del nivell 

mitjà de la JQCV i ja vorem com ens eixirà perquè Toni diu que de tretze aprovarem 

quatre i que és molt difícil... Jo pense que l’aprovarem i amb bona nota (espere).  

 

Xavi: 

 

Álex: 

 

Patri: 

 

María: Ja està acabat el projecte de “Callejeros Literarios”. Ara en la wiki anem a fer els 

haikus i, a principi de juny, ja la presentem al concurs, però continuarem treballant en 

ella. 

 

Jorge: 

 

Roser: Aquesta setmana hem començat a fer ja exàmens. Però a més d’això, alguns de 

la classe, entre ells el meu germà i jo, hem participat en l’homenatge a Josep Roda, 

poeta de Picanya, que organitzava l’ajuntament de Picanya. Hem llegit part dels seus 

poemes. Jo n’he llegit un que tractava sobre la vida i l’amor, això crec, perquè no tenia 

títol. Començava així : I en acabar la desfilada de la vida, que el cor gelat ni la mort no 

troben damunt... Ha sigut una experiència molt interessant, perquè hem llegit davant 

d’un públic envoltat de poetes i altra gent de poble. 
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Albert: 

 

SETMANA DEL 30 DE MAIG AL 5 DE JUNY 

 

Jordi: Aquesta setmana hem preparat l’examen de valencià. Jo he tret un 8 i per a mi 

és una molt bona nota. Crec que estic preparat per a l’examen vertader. 

 

Sandra: 

 

Laura: 

 

Xavi: Durant aquesta setmana, com diuen els companys, hem estat preparant 

l’examen de valencià de la setmana que ve. Serà la darrera prova. També hem creat un 

wiki propi per a pujar els treballs més importants del curs... Cosa que em sembla de 

gran utilitat per a guardar amb seguretat el nostre treball i poder ensenyar-los als 

altres. També és una manera de reflexionar sobre els nostres aprenentatges i sobre el 

procés de creació i de redacció de cada treball, escrit o aplicació que hem conegut per 

a expressar-nos millor i de manera creativa. A més, dissabte vam tindre la primera fase 

de l’examen del nivell mitjà! Aquest cap de setmana, a per la segona.... a vore com va! 

Ha! ha! ha! 

 

Álex: En esta setmana hem preparat l’examen de valencià amb una mena de prova 

d’unes 7 preguntes amb tot el contingut que entra per a l’examen final de valencià i, a 

més, hem estat preparant el guió del relat digital.  

 

Patri: 

 

María: Aquest diumenge 5 es tanca el Certamen Internacional d’Educared, on anem a 

participar amb la nostra wiki. Tenim quatre apartats a la wiki: el Cancionero de las 

Nanas, “Callejeros Literarios”, Elies Borràs i Castelló i els haikus. Esperem tindre sort. 

Quan ja estiga tancat el concurs, l’apartat dels haikus l’ampliarem posant fotos-haikus 

dels companys de classe. 
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Jorge: 

 

Roser: Aquesta setmana hem continuat fent exàmens i hem preparat la participació en 

els Jocs Esportius de Picanya. La llàstima es que s’han suspés pel mal oratge. Hem 

finalitzat el treball de valencià El meu carrer. Jo he lliurat l’últim treball sobre els veïns 

del meu carrer i l’he penjat en el meu bloc.  

 

Albert:  
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Apèndix 8. Instruccions de l’ús del Google Documents a través del Messenger 

NÚM. DOCUMENT TREBALL DE CAMP 

 

6 

TÈCNICA 

 

Instruccions 

 

MÈTODE 

 

Recollida de dades no observacionals 

 

PLANTEJAMENT D’INVESTIGACIÓ 

 

Estudi de casos 

 

 

FORMAT 

 

Historial Messenger 

 

DATA 

 

12-2010 

 

PARTICIPANT 

 

Investigadora 

Alumnes 

 

CENTRE ESCOLAR 

 

Escola Gavina 

Colegio Helios 

IES Joanot Martorell 

 

MOTS CLAU 

 

Treball de camp 

Tecnologies 

Plataformes 
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ESCOLA GAVINA 

Roser diu: 

Maite, vols parlar amb mi? Sí o no? 

Maite tesi doctoral diu: 

Hola. Perdó mirava correus Roser. Volia fer-te una pregunta. Puc? 

Roser diu: 

Quina? 

Maite tesi doctoral diu: 

Vull crear un relat de vida amb tots els que participeu (de 2n d’ESO, 4t d'ESO i 

vosaltres) i ho faria al Google Docs. Tu tens correu Gmail? 

Roser diu: 

Sí. Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs simplement seria que una vegada a la setmana em comentares una cosa que 

t'ha passat a l'aula sobre activitats d'Internet i lectura, per exemple que has llegit un 

llibre i has entrat a un fòrum a investigar, que heu explicat un bloc a classe, que t'ha 

agradat o que no t'ha agradat gens, que has fet un treball que t'ha dut molts 

maldecaps, com si fóra un diari. Estaries disposada? Això seria de gener a juny, una 

vegada a la setmana hauries d'escriure un paràgraf o més sobre això.  

Roser diu: 

Bé, ara he començat en els diaris de Carlota i podria fer-te algun comentari. També 

ara mateixa m'has pillat en l'ordinador fent un post en el meu bloc sobre la 

presentació d'un llibre. Demà també escriure sobre una pel·lícula que hem vist a 

classe. He tingut en compte les coses que em digueres l'altre dia. Mira el meu bloc, 

he escrit unes quantes coses. 

Maite tesi doctoral diu: 

D'acord, esta setmana el miraré. 

Roser diu: 

D'acord. 

Maite tesi doctoral diu: 

Però voldries participar en açò a partir de gener, per dir-me coses així, que fas tu. 

Crec que estaria bé, perquè fas coses molt interessants. 

Roser diu: 
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Ara tinc un poc més de temps. Algun dia ens connectarem. D'acord, sí que 

participaré. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé Roser, aleshores vols participar a través del Google Docs? Únicament cal que 

jo compartisca la carpeta amb tu i quan tingueres una estoneta, ho faries. 

Roser diu: 

Què és el Google Docs? 

Maite tesi doctoral diu: 

És un lloc on guarde documents. Vols que ho provem ara o tens pressa? 

Roser diu: 

És privat, aleshores? 

Maite tesi doctoral diu: 

Clar dona, únicament amb qui compartisca açò. Seríeu uns poquets sols. 

Roser diu: 

Vaig a sopar però no tinc pressa. D'acord. Molt bé. 

Maite tesi doctoral diu: 

A veure dis-me el teu correu Gmail i fem una prova. 

Roser diu: 

roserverdevio@gmail.com 

Maite tesi doctoral diu: 

Ara tu ves entrant a Gmail, però no tanques el Messenger i vaig dient-te què has de 

fer. 

Roser diu: 

Val. Ja estic. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ara hauries de rebre un correu meu, veges a vore. 

Roser diu: 

Val. Sí, ja m'ha eixit. 

Maite tesi doctoral diu: 

T'ha arribat alguna cosa? Molt bé. Pots entrar? 

Roser diu: 
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Sí. 

Maite tesi doctoral diu: 

Entra 

i dis-me què veus. 

Roser diu: 

Veig els correus meus i dels que participen. 

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé. 

Roser diu: 

Veig normes. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ara escriu alguna cosa tu, per exemple posa el dia de hui i el que has fet al teu bloc. 

Quan ho tingues m'avises. 

Roser diu: 

Però han de ser sols coses de classe o també de casa, música, triatló, és a dir, d’altres 

activitats? 

Maite tesi doctoral diu: 

No, de classe amb Albert o del teu bloc i la lectura, de fòrums d'Internet o pàgines 

sobre lectura que t'agraden o no. 

Roser diu: 

Bé. 

Maite tesi doctoral diu: 

Espere impacient. 

Roser diu: 

Ja! ja! ja! 

Maite tesi doctoral diu: 

Has vist que fàcil és! 

Roser diu: 

Sí, però és un poc lent o jo sóc molt impacient. 

Maite tesi doctoral diu: 

Ha,ha,ha serà cosa de dones. 
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Doncs aleshores participes, no? 

Roser diu: 

Serà un relat així de curtet? Sí, participe. 

Maite tesi doctoral diu: 

O més llarg, com vulgues o depenent de la setmana. 

Roser diu: 

Ah, d'acord. 

Maite tesi doctoral diu: 

Doncs xiqueta, moltes gràcies per col·laborar. Els teus comentaris em seran molt 

útils. 

Roser diu: 

D'acord. Gràcies.  

Maite tesi doctoral diu: 

Ara jo també vaig a sopar, si no parlem abans, que tingues molt bones festes i, a 

gener, ja xarrem. Una besadeta molt forta. 

Roser diu: 

Ah, o siga que estes festes no xarrem? 

Maite tesi doctoral diu: 

No, quan tornem de festes farem una altra col·lectiva, però si vols consultar-me 

alguna cosa m'ho dius, eh? 

 

Roser diu: 

Te’n vas a algun lloc aquestes festes? 

Maite tesi doctoral diu: 

Que va, toca estar amb la família. I tu? 

Roser diu: 

 Sí, me’n vaig en cap d’any a Agres.  

Maite tesi doctoral diu: 

Molt bé jo vaig passar allí un cap d'any i feia molt de fred, doncs a gaudir del Nadal. 

Ja parlem Roser, adéu. 
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COLEGIO HELIOS 

María diu: 

Bon dia Maite! 

Maite diu: 

Bon dia Maria, bon dia Jorge! 

Jorge diu: 

Bon dia! 

Maite diu: 

I Patricia? 

María diu: 

Ara es connecta. 

Maite diu: 

Molt bé. 

Bon any també! 

María diu: 

Gràcies! 

Maite diu: 

Bon dia Patricia! 

Jorge diu: 

Igualment. 

PATRICIA diu: 

Bon dia!  

Maite diu: 

Bé, Evaristo ja us ha explicat que vull fer? 

Maite diu: 

Què ha passat? 

PATRICIA diu: 

Que se nos ha ido la conexión. 

Maite diu: 

Però a tu no. 
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Maite diu: 

Bé, ja estem tots no? Espere que la connexió dure més. 

Comencem? 

PATRICIA diu: 

Ok. 

María diu: 

D'acord. 

Jorge diu: 

Sí. 

Maite diu: 

Doncs ja teniu un compte Gmail, no? 

PATRICIA diu: 

Sí. 

Jorge diu: 

Sí. 

María diu: 

Jo també. 

Maite diu: 

Dieu-me'l ara. 

María diu: 

heliosmariamoreno@gmail.com (María) 

Jorge diu: 

Jorgecastanedahelios@gmail.com 

PATRICIA diu: 

Patriciavinalshelios@gmail.com 

María diu: 

Maite, nosaltres a les 10:20 ens hem d’anar! Ens anem a una excursió. 

Maite diu: 

D'acord, tenim temps. Ara entreu cadascú al seu correu Gmail. 

Jorge diu: 
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Ok. 

María diu: 

Ja estem Patricia i jo, Jorge encara no! 

Maite diu: 

Us ha d'arribar un correu ara perquè he compartit un document del Google 

Documents amb vosaltres. 

Dieu-me quan us arriba. 

María diu: 

A mi ja m'ha arribat. 

PATRICIA diu: 

A mi també. 

Maite diu: 

Molt bé ara accedeix al document i dis-me què veus. 

María diu: 

Un document amb els nostres nombres, correus i els d’altres xiquets.  

Jorge diu: 

Ja està. 

Maite diu: 

D'acord. Vegeu que estan els vostres noms escrits davall d'on posa 21 de gener? 

María diu: 

Sí. 

PATRICIA diu: 

Sí. 

Jorge diu: 

Sí. 

Maite diu: 

Molt bé. Doncs anem a fer una prova i aneu a escriure sobre alguna activitat que heu 

fet este any o durant les vacances de Nadal on hageu utilitzat les noves tecnologies i 

la lectura. Davall del vostre nom, escriureu per exemple un paràgraf d'almenys 

quatre o cinc línies. 

María diu: 
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D'acord. 

Maite diu: 

O sobre la biblioteca, club de lectura, bloc d'aula, mòbil... 

Podeu començar ja. 

Si teniu cap dubte me'l podeu preguntar. 

Jorge diu: 

Es obligado en valenciano? 

Maite diu: 

Jo ho preferisc, però si tu no vols. Jo aniré corregint-te tranquil. Xiquetes, esteu fent-

ho molt bé, però heu d'escriure'm més. Feu-me descripció com esteu fent i, al final, 

una miqueta d'opinió. 

María diu: 

A Patri i a Jorge no els funciona bé l'Internet i tardaran una miqueta. 

Maite diu: 

Molt bé. Esteu fent-ho molt bé. 

María diu: 

Gràcies. 

Maite diu: 

Tu ja has acabat Maria? 

María diu: 

Sí. 

Jorge diu: 

Yo no sé que poner. 

Maite diu: 

Jorge parla'm d'una entrada teua. I dóna la teua opinió i ja està. A veure ja heu 

escrit, únicament a Jorge li queda acabar en un moment i prou. 

Maite diu: 

Heu vist que us ha costat molt poquet, no? Cinc minutets com a molt, no? 

Esteu? Hola! 

María diu: 

Estem! 



Tesi Doctoral: Promoció de la lectura en el marc educatiu 
Autora: Maite Monar van Vliet. Universitat de València 

 

- 617 - 

 

Maite diu: 

Escolteu-me ara, que de seguida se n'aneu. Participeu tots, no? 

Maite diu: 

Doncs totes les setmanes heu d'entrar ací i fer una entrada de qualsevol cosa 

relacionada amb les classes d'Evaristo, lectura, tecnologies, club de lectura, 

biblioteca, recitals, Powerpoints... 

María diu: 

D'acord. 

Maite diu: 

Heu de fer un poquet de descripció i d'opinió, d'acord? 

PATRICIA diu: 

Ok. 

María diu: 

Bé. 

Maite diu: 

Els tres ho teniu clar, no?  

María diu: 

Jo sí. 

Maite diu: 

Ah, i una altra cosa, jo posaré totes les setmanes els dies de la setmana (per exemple 

la setmana que ve posaré del 24 de gener al 30) i el vostre nom. 

María diu: 

D'acord. 

Maite diu: 

I vosaltres davall escriviu unes cinc línies i ja està. 

Maite diu: 

M'interessa molt la vostra opinió de les activitats i que me les descriviu perquè si no 

jo no les conec, d'acord? 

María diu: 

D'acord. 

Maite diu: 
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Es comprometeu a fer-ho?  

Jorge diu: 

Sí. 

María diu: 

Sí. 

Maite diu: 

Podeu fer-ho qualsevol dia de la setmana eixa i a qualsevol hora. Ah! El dia 17 de 

febrer aniré al recital a vore-vos. 

Jorge diu: 

Ok! 

María diu: 

D'acord.  

Maite diu: 

I si vull fer una conversa pel Messenger ja us avise, ok? 

Jorge diu: 

Adéu. 

María diu: 

Maite, ens n'anem ja. 

PATRICIA diu: 

Adéu. 

Maite diu: 

Una besadeta i moltes gràcies. Adéu! 

María diu: 

Adéu! 

   

IES JOANOT MARTORELL 

Maite diu: 

Bona nit. 

Xavi diu: 

Bona nit. 

Maite diu: 
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Com va el nou any? 

Vull que es posen tots en la mateixa conversa. T'encarregues tu Xavi.  

Xavi diu: 

Ja! ja! ja! Molt be i tu? 

D'acord. 

Maite diu: 

Molt bé! 

Xavi diu: 

Sandra? 

Maite diu: 

Així m'agrada! 

Sandra diu: 

Hola! 

Xavi diu: 

No hi ha ningú més crec. 

Maite diu: 

Ara poseu a Jordi! 

Sí, està Jordi. 

Xavi diu: 

És el dels interrogants? 

xd 

Maite diu: 

Sí. 

I esta Laura també! 

Maite diu: 

Ja som més! 

Jordi diu: 

Hola! 

Maite diu: 

Hola! 

Xavi diu: 

Hola Jorge ¬¬ 
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Maite diu: 

Falta Laura! 

Jordi diu: 

Hola Javi 

xd 

Maite diu: 

I Álex! Sabeu si anava a connectar-se? 

Jordi diu: 

Se suposa que sí. 

Maite diu: 

Xavi, has inclòs Laura, ja? 

Amb Álex sempre és se suposa... 

Sandra diu: 

Àlex està.  

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! 

Sandra diu: 

Li dic que es pose? 

Maite diu: 

Sí, si vol. 

Xavi diu: 

Vaig. 

Maite diu: 

Va, que quan abans comencem abans acabem... I SOU PERSONES SUPEROCUPADES 

Xavi diu: 

Mmm. No tinc a Laura crec. 

Maite diu: 

Hui és molt curtet!  

lauri95 

Vinga! 

Sandra diu: 

Álex diu que ja va! 
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Maite diu: 

Ok. 

Xavi diu: 

Sandra fica a Laura please xP. 

Sandra diu: 

No la tinc. 

Maite diu: 

Sí, please. 

Si us he posat ahí l'adreça Hotmail! 

Xavi diu: 

Ja estem? 

Maite diu: 

L'he agregat jo, és que tinc PC nou i ara em deixa! 

Ala, ja estem tots! No? 

Xavi diu: 

Sip. 

Sandra diu: 

Sí. 

Jordi diu: 

Sí. 

Maite diu: 

Bé, us comente. 

Laura diu: 

Sí. 

Maite diu: 

Aneu a entrar a Google Docs, ok? 

Álex diu: 

Ok. 

Jordi diu: 

Ok. 

Sandra diu: 

Val. 
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Xavi diu: 

Ok. 

Maite diu: 

I aneu a Gmail també i espereu un missatge meu. 

Maite diu: 

On està Jordi? 

Xavi diu: 

Ni idea. 

Xavi diu: 

Ale. 

Maite diu: 

Vinga! 

Us ha arribat un missatge a Gmail? 

Sandra diu: 

Sí. 

Jordi diu: 

No. 

Maite diu: 

Entreu i m'heu de dir què veieu. 

Álex diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

Sí. 

Jordi deixa de dibuixar. 

Maite diu: 

Us l'he enviat a tots a la mateixa hora, Jordi mira-t'ho bé! 

Xavi diu: 

Una cosa Maite. 

Maite diu: 

Digues. 

Xavi diu: 

Pots canviar el meu Gmail? És que ara gaste altre. xP 
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Jordi diu: 

A quin correu me l'has enviat? 

 Maite diu: 

Clar Xavi, quan entrem em dius el nou 

o ara com vulgues. 

Xavi diu: 

javidela00@gmail.com 

Maite diu: 

jpanayiotopoullos@gmail.com 

És este el que tinc Jordi. 

Jordi diu: 

Un moment i el mire. 

Maite diu: 

Xavi, ja te l'he enviat a eixe correu, mira-ho a vore. 

Bé, si heu entrat podeu dir-me què veieu! 

Xavi diu: 

Ok, vaig. 

Gràcies. 

Álex diu: 

El que ha de fer 

cada setmana cadascú. 

Laura diu: 

Hi ha un calendari de setmanes. 

Maite diu: 

Molt bé. 

Laura diu: 

Amb els nostres noms. 

Jordi diu: 

Ja està. 

Sandra diu: 

Els temes dels que podem parlar. 

Maite diu: 
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Esteu tots dins? 

Álex diu: 

Sí. 

Laura diu: 

Sí. 

Jordi diu: 

Sí. 

Sandra diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

Sí.  

Maite diu: 

Doncs ara on posa aquesta setmana i el vostre nom, vull que escriviu un paràgraf on 

descriviu i SOBRETOT opineu sobre alguna activitat que esteu fent amb Toni on aparega 

la lectura i el wiki o qualsevol altra tecnologia que esteu utilitzant, d'acord? 

Xavi diu: 

Ok. 

Laura diu: 

Ok. 

Maite diu: 

Jo aniré corregint-vos les faltes online 

així que no patiu. 

Jordi diu: 

Ja! ja! ja! Ok. 

Laura diu: 

Espereu perquè no em deixa escriure 

és que el meu ordinador va mal. 

Maite diu: 

No et deixa escriure? 

Laura diu: 

No, però es culpa del meu ordinador. 

Xavi diu: 

A mi tampoc. 
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Maite diu: 

Ui! 

Xavi diu: 

No estic invitat o alguna cosa d'això. =S 

Maite diu: 

Ui! No ho entenc, espereu 

ho he mirat i esteu tots invitats! 

Laura diu: 

Vaig a tornar a entrar. 

Maite diu: 

lauraarmengot@gmail.com 

És este el teu email, no? 

Laura diu: 

Sí, ja em deixa. 

Maite diu: 

I Xavi tu tens javidela00@gmail.com 

Guai, prova tu també Xavi. 

Xavi diu: 

Vaig a provar. 

Maite diu: 

Okis. 

Escolteu-me els que ja heu acabat! 

Sandra diu: 

Maite ara no puc escriure! 

Maite diu: 

A què són cinc minutets fer una entrada? 

Jordi diu: 

Sí. 

Maite diu: 

Ui, torna a entrar per si de cas. Però ara escoltem primer a Sandra. 

Laura diu: 

Quan ja he acabat d’escriure que faig? 

mailto:lauraarmengot@gmail.com
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Maite diu: 

ESCOLTEU-ME! Escolteu-me bé, açò haureu de fer-ho totes les setmanes quan pugau, 

d'acord? Durant cinc minutets entreu i escriviu alguna cosa on destaque l'opinió, m'heu 

entés? 

Jordi diu: 

Ok. 

Maite diu: 

Jo quan entre vos ho corregiré! 

Maite diu: 

Únicament m'escolta Jordi? 

Sandra diu: 

Jo també t'escolte. 

Xavi diu: 

I jo. 

Maite diu: 

Ok.  

Molt bé. 

Xavi diu: 

Ok. 

Laura diu: 

I jo. 

Maite diu: 

Doncs ja sabeu, una vegada a la setmana m'escriviu alguna cosa, és sols això, teniu cap 

dubte? 

Xavi diu: 

Nop, 

Jordi diu: 

No. 

Xavi diu: 

No. 

Maite diu: 

Que sabuts que sou! 

Laura diu: 
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Ja! ja! ja! 

Maite diu: 

Doncs molt bé, ja us diré quin dia quedem per a fer una conversa conjunta, 

però per ara únicament vull una entrada setmanal 

d'acord? 

Sandra diu: 

 

Jordi diu: 

Sí. 

Xavi diu: 

D'acord! 

Laura diu: 

Ok. 

Maite diu: 

Doncs ja no us moleste més! MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ! US 

ESTIC MOLT AGRAÏDA! 

UN BESET I BONA NIT 

Jordi diu: 

Bona nit. 

Sandra diu: 

Bona nit. 

Xavi diu: 

Bona nit! 

Laura diu: 

Adéu.  
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Apèndix 9. Diari de l’investigador 

NÚM. DOCUMENT TREBALL DE CAMP 

 

7 

TÈCNICA 

 

Diari de l’investigador 

 

MÈTODE 

 

Recollida de dades observacionals 

Anàlisi i interpretació 

 

PLANTEJAMENT D’INVESTIGACIÓ 

 

Estudi de casos 

Triangulació 

 

FORMAT 

 

Document de despatx 

 

DATA 

 

Curs escolar 2010-2011 

 

PARTICIPANT 

 

Investigadora 

 

CENTRE ESCOLAR 

 

Escola Gavina 

Colegio Helios 

IES Joanot Martorell 

 

MOTS CLAU 

 

Treball de camp 

Promoció de la lectura 

Tecnologies 

Biblioteca 

Clubs de lectura 

Activitats centre 

Activitats aula 

Plataformes 

Wiki, bloc, pàgina web 
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DIARI DE L’INVESTIGADOR DEL CURS ESCOLAR 2010-2011 

 

20 de juny 

He creat el grup de Google Promoció de la lectura. Grup de discussió. És una eina útil 

per a convocar i compartir informació entre els participants. 

23 de juny 

Té lloc la primera reunió del grup de discussió. Molt emocionant i molts nervis. He 

explicat el motiu de la presència dels convocats, he repartit compromisos i hem parlat 

del projecte que començarà el nou curs escolar 2010-2011. Crec que ha eixit bé. No 

s’ha pogut enregistrar, llàstima! 

6 de juliol 

Per si he de tornar l’enregistrador del Departament de Filologia Catalana, Gemma 

m’ha dit que entre a la pàgina de la universitat, a Serveis – Unitat d’Innovació 

Educativa – Serveis – Préstec de material – Càmera de vídeo o enregistrador, per poder 

disposar d’una altra. L’enregistrador m’és una eina imprescindible! 

12 de juliol 

Penge al grup de Google Promoció de la lectura. Grup de discussió l’acta de la primera 

reunió del grup de discussió. Molt completa. 

7 de setembre 

Envie un correu electrònic als participants sobre la dinàmica en el grup de treball. 

Hola de nou,  

Espere hàgeu gaudit d'un bon estiu.  

Us escric perquè volia informar-vos de la dinàmica del grup de treball.  

Ens reunirem algunes vegades, però el contacte entre nosaltres  

serà, principalment, a través del grup o del correu electrònic.  

Us propose que la meua observació de les eines digitals que feu servir  

a classe siga a través d'Internet (virtual) i, al mateix temps, jo us passaré  

unes enquestes inicials per a l'alumnat, que faré 

personalment. En qualsevol cas, agrairé els vostres suggeriments.  

Cordialment, Maite  

Pd: Per favor, podríeu confirmar-me que heu llegit el correu i que hi  

esteu d'acord, gràcies.  

12 de setembre 

Faig la meua primera exposició a l’Ibby Compostel·la “La força de les minories”. Molt 

satisfeta d’haver estat capaç. 
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27 de setembre 

A més del treball de camp encetat, he représ una revisió de la tesi: estat de la qüestió, 

metodologia, bibliografia... Ah i lectures pendents, que no són poques! M’ha agradat 

molt l’obra Bibliotecas entre comillas. 

“Este no es un libro sobre el debería ser de la biblioteca escolar, ni un manual para 

desarrollarla, como tampoco contiene una evaluación diagnóstica de su situación en 

distintos centros educativos”.  

“Pretende ser un reflejo en primera persona del deseo de cambio y de la búsqueda, 

desde dentro, de prácticas adecuadas a cada situación”.  

1 d’octubre 

Angus abandona la investigació per manca de recursos digitals al seu institut i de la 

poca col·laboració i ajuda de la directiva. Una llàstima! 

4 d’octubre 

M’ofereixen fer per a Bromera una comunicació per compartir experiències de foment 

de la lectura amb TIC a l’Escola de Magisteri.  

6 d’octubre 

Penge al Google Group el model de qüestionari grupal, la història de vida d’alumne i 

l’entrevista als professors. Vaig fent, vaig fent... 

8 d’octubre 

Evaristo Romaguera del Colegio Helios i el seu director Salvador Ferrer accepten 

participar a la investigació després d’haver-me reunit amb ells. Molt amables. Ho 

comente a Gemma a través d’un email. 

Bona nit Gemma, 

Esta vesprada he anat al Colegio Helios i ja han signat el compromís. Evaristo Romaguera serà el tercer 

fitxatge, simplement ha dit "Jo quan he sentit que la tutora de la tesi era Gemma Lluch, tenia clar que 

anava a participar".  

13 d’octubre 

Primera visita a Escola Gavina. Plou molt i em perd! Fora de l’aula. Entrevista 

enregistrada amb el professor al seu despatx (és el director de l’escola) i mostra del 

centre. Conversa sobre quins alumnes podrien ser els escollits per a la història de vida 

(compromís, pares, centre, alumnes). 

14 d’octubre 

Primera visita a IES Joanot Martorell. Fora de l’aula. Entrevista enregistrada amb el 

professor al seminari de valencià i mostra del centre. Conversa sobre el projecte, les 

TIC, els escollits per a la història de vida (compromís, pares, centre, alumnes). Toni em 
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resol dubtes de noves eines digitals i m’informa de les novetats com el petxacutxa. Sap 

un munt de coses interessants! Hauré de tornar demà per conéixer l’alumnat i passar-

los el qüestionari. 

15 d’octubre 

Primera visita a Colegio Helios i torne a passar per l’institut Joanot Martorell. Al 

Colegio Helios. Entrevista enregistrada amb el professor al seu despatx (és 

l’administrador del col·legi) i mostra del centre. Conversa sobre quins podrien ser els 

escollits per a la història de vida (compromís, pares, centre, alumnes). A l’IES Joanot 

Martorell. Toni ja està a l’aula, puge dues escales, pregunte a uns alumnes que 

m’indiquen el corredor de valencià i busque l’aula on es troba Toni, truque a la porta i 

Toni m’obri. Toni em cedeix la paraula. Em presente, comente el motiu de la meua 

visita i passe el qüestionari. 

18 d’octubre 

Primera conversa de les històries de vida amb Jordi. Els he enviat un correu 

d’agraïment i ajuda a Albert, Evaristo i Toni. 

Bon dia,  

En primer lloc, voldria donar-vos les gràcies als tres perquè em vaig  

sentir molt còmoda tant a l'aula com a l'entrevista. M'heu facilitat  

molt la feina. 

Us escric, com us vaig dir que ho faria, perquè em comuniqueu l'alumnat elegit per a dur a terme les 

històries de vida. 

Aquesta setmana m'agradaria fer la primera conversa inicial amb ells a  

través del Messenger (o una altra eina) per conéixer-los i explicar-los com funcionarem. 

Ara, necessite que m'envieu un correu que incloga: 

- els noms dels 2 alumnes que participaran (ells ja han d'haver  

acceptat i els seus pares també) 

- el correu electrònic per poder convidar-los 

- la cita per a aquesta setmana, és a dir, m'han de dir una hora per  

poder contactar amb ells al llarg d'aquesta setmana 

Divendres, cinc alumnes de Toni van acceptar participar. Creiem que  

serien menys però com que tots mostraren interés per participar els he  

deixat. He decidit que les primeres converses seran individuals però  

després les farem col·lectives. 

Són aquests: 

- Sandra Canós  dimecres 16.20 
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- Javier de la Torre     divendres 16.20 

- Jordi Panayiotipoullos   dimarts  22.00   

- Laura Armengot            dijous    22.00 

- Alejandro Ibáñez           dilluns   16.20  

També necessite que al correu que m'envieu em poseu les diverses  

plataformes que utilitzareu i que em convideu a accedir. 

Ah! Una altra cosa, parlant fora de l'entrevista oficial amb vosaltres  

em vau explicar altres projectes i activitats que heu dut a terme al  

llarg dels anys, bé siga per les TIC, bé siga com a foment de la  

lectura. Us agrairia per completar la vostra fitxa de professor que em  

feu una llista on s'incloguen, ja que moltes vegades no li doneu  

importància, o no les recordeu, però són coses importants que heu fet.  

Cordialment, Maite 

19 d’octubre 

Duc a terme la primera conversa d’història de vida amb Jordi. De la mateixa manera 

que les entrevistes de professors, dispose d’un guió fix i de preguntes adaptables. 

Molts nervis i no sé com se sentiran els alumnes. Al llarg d’aquesta setmana i la que ve 

tindran lloc totes les primeres converses d’història de vida. Espere que tots se senten 

molt còmodes.  

21 d’octubre 

Màrius i Àngels m’han enviat el llibre d’Anaya de J. J. Haro. Més coses per a llegir!  

28 d’octubre 

Toni m’ha escrit un email molt motivador. 

Hola, Maite, 

He rebut tots els enllaços als documents que has generat i n'he revisat 

alguns. Ja comences a tenir informació, eh? M'alegra. 

4 de novembre 

He abandonat Google Group, perquè ja no deixa penjar arxius.  

Google Groups will no longer be supporting the Pages and Files features. Starting January 13, you won't 

be able to upload new content, but you will still be able to view and download existing content. See this 

announcement for more information and other options for storing your content. 

La setmana passada vaig crear un Google Documents per a compartir tots els 

documents amb Toni, Evaristo i Albert i, com no, amb Gemma. 

8 de novembre 
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Passe el dia a Colegio Helios, dine, visite la Biblioteca del lunes, parle amb una 

bibliotecària voluntària i coordinadora d’un club de lectura. Existeixen adolescents 

amb inquietuds lectores! Després assistisc al curs de formació sobre TIC a les classes de 

llengua. Fan un berenar de coques casolanes. Profit! 

9 de novembre 

Segona conversa pel Messenger amb els alumnes de l’Institut Joanot Martorell. Molt 

divertida però també molt productiva!  

11 de novembre 

M’he reunit amb Gemma per parlar del resum per al Seminari de lectura i LIJ, hem 

parlat de l’índex i d’afegir subcategories, de llegir molt sobre la metodologia d’anàlisi i 

de retocar la promoció a la lectura al marc virtual. He d’anar un dia a escanejar tots els 

qüestionaris. Estic avançant molt! He demanat a Inma els llibres de Ciberpragmática i 

Etnografia virtual perquè els duguen a la biblioteca. 

12 de novembre 

Segona conversa pel Messenger amb els alumnes de Colegio Helios. Poc de temps. I no 

hi ha manera de fer les converses a través dels grups Messenger. Al principi, han tingut 

problemes de comprensió en les meues preguntes (seccions, estructura).  

Entrevista amb Fina Mas Grau sobre el seu projecte de comprensió lectora a Escola 

Gavina. M’ha explicat el funcionament de la biblioteca, la seua evolució (està en fase 

d’informatització) i les seues mancances. Molt receptiva i amable. 

13 de novembre 

Tota la vesprada llegint articles i entrevistes d’Emilia Ferreiro. Molt interessant, he 

pensat que podria incloure epílegs d’ella, perquè concreta alguns dels punts claus de la 

tesi. 

15 de novembre 

Torne l’enregistrador al Departament de Filologia Catalana. Segona conversa pel 

Messenger amb els alumnes d’Escola Gavina. Molt breu, hem quedat per reprendre-la 

demà. Com que no s’han connectat per Messenger sinó per Internet, ni podien entrar 

al grup ni podíem convidar per fer una conversa conjunta, han hagut d’utilitzar un únic 

ordinador i un usar únicament la majúscula i l’altre únicament la minúscula. 

16 de novembre 

Els alumnes d’Escola Gavina no s’ha connectat a l’hora establerta. Caldrà fer-ho en un 

altre moment. 

17 de novembre 

He trobat una possible lectura interessant a la xarxa.  
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Actis, Beatriz (2005). Cómo elaborar Proyectos de Lectura Institucionales. Experiencias. 

Reflexiones. Propuestas. HomoSapiens Ediciones: España.  

18 de novembre 

He demanat un enregistrador. 

http://www.uv.es/cgi-bin/woda/bd/prestamo.es.cgi/catalo:catalo/Show?_id=7f3a. 

21 de novembre 

He trobat una pàgina web valenciana que mostra recursos TIC de llengua, s’anomena 

Aprenem i l’adreça és https://sites.google.com/site/volemaprendre/ d’Immaculada 

Cerdà.  

22 de novembre 

Faig i llig teoria sobre la metodologia per ampliar. (Vasilachis) 

Bon dia Albert, Toni i Evaristo, 

Us escric per comunicar-vos que abans que arriben les vacances de Nadal tinc feina a fer amb vosaltres. 

1) Vull anar un dia als vostres centres per estar a l'aula on feu classe com a observadora, podeu triar el 

dia i l'hora i, preferentment, eixa classe hauria de combinar la lectura i les tecnologies. 

Poseu-me un parell de dies que us vinga bé i que creieu que la classe serà profitosa per a la meua 

investigació. 

2) Necessite una altra cita abans de Nadal amb els alumnes per anar completant la història de vida a 

través del Messenger. Hauria de ser una conversa conjunta d'almenys una hora i mitja. Parleu amb els 

vostres alumnes i quedeu en una hora concreta. Us ho dic amb temps perquè ara estan o estaran 

d'exàmens i més. I confirmeu-m'ho. 

3) Abans de Nadal, farem un segona sessió del grup de discussió a la Universitat de València. Serà de 

vesprada. Si voleu podeu anar dient-me dies que us vindrien bé, o dies que us seria impossible vindre. 

Confirmeu-m'ho tan prompte com us siga possible. 

Moltes gràcies, Maite 

23 de novembre 

A través d’Un entre tants, li he demanat a José Collado Rovira una invitació d’amistat i 

una proposició perquè col·labore amb la teua tesi, mitjançant una entrevista. M’ha 

confirmat l’amistat i m’ha dit que està disposat a col·laborar. Aleshores a través de 

l’email, he demanat a José, de la UA, una conversa virtual. És el creador del bloc 

Estudiando la LIJ i professor de didàctica 2.0.  

29 de novembre 

De l’email que he enviat als profes sols me l’ha contestat Evaristo. El dia 10 la tercera 

conversa virtual amb Colegio Helios. Hui he fet un nou document anomenat ANÀLISI 

PLATAFORMES, té deu ítems i la intenció és veure tot allò beneficiós que es fa a partir 

d’elles. També em servirà per a la segona reunió del grup de discussió. Les plataformes 
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dels centres plantegen un bon punt de partida! Hi ha informació de lectures, de 

treballs amb tecnologia, activitats a la biblioteca, iniciatives de centres com tertúlies, 

relats, tallers, recitals, clubs de lectura...  

30 de novembre 

He fet la capçalera per als documents del treball de camp. Demà aniré a la universitat i 

potser escanege tots els qüestionaris i el material de centres. 

Bona vesprada, 

La segona reunió del grup de discussió se celebrarà dilluns 13 de  

desembre de 16.00 a 18.00 a la sala de reunions de Filologia Catalana  

(al mateix lloc que l'altra vegada). 

Ja us enviaré un correu recordatori i un ordre del dia. 

Com que esteu molt ocupats, únicament faré una segona visita a l'IES Joanot  

Martorell. La resta les deixarem per a l'any que ve, de totes formes a  

Escola Gavina i Colegio Helios ja he fet dues visites. 

Pel que fa a les històries de vida, el 10 de desembre a les 9.45 la  

faré amb els alumnes de l'Helios i a les 11.30 amb els d'Escola Gavina.  

Toni, ja em confirmaràs després del pont la dels teus. 

Cordialment, Maite 

2 de desembre 

Hui Gemma m’ha ensenyat a escanejar els qüestionaris. Ja els tinc, malgrat que la 

lletra es veu fluixa. Els he escrit per dir-los l’ordre del dia. 

Bona nit, 

Us adjunte l'ordre del dia de la reunió del 13 de desembre. 

1. Salutació inicial i presentació del nou membre del grup 

2. Advertència de l’enregistrament de la reunió 

3. Projecció del Google Documents 

4. Descripció de la moderadora de les plataformes escollides  

5. Discussió del grup sobre les plataformes* 

6. Ronda final d’intervencions i valoració final de l’assistent 

7. Calendari de les següents visites i reunions 

* El grup de reunió se centrarà en les plataformes utilitzades durant  

la 1a avaluació i se centrarà ens els següents punts: 

Informació sobre la periodització i continuïtat 

Autodidactisme  
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Alfabetització Digital  

Eina Web 2.0 Nivell classe 

Eina Web 2.0 Nivell centre i intercentre 

Eina Web 2.0 Participació en altres projectes 

Treballar Lectures 

Treballar Biblioteca i Clubs de Lectura 

Paper de l’oralitat  

Avaluació  

Una besadeta, Maite 

* El punt 1 i 2 són per a la meua guia, no per a l’ordre del dia. 

3 de desembre 

Nova adquisició! Ciberpragmática 2.0. 

9 de desembre 

Demà tinc dues històries de vida, una a les 9.45 (Helios) i una altra a les 11.30 (Gavina), 

i de vesprada, a les 5, conferència a la universitat sobre el Pla de Lectura de Catalunya 

amb Sebastià Alzamora. Ha estat molt bé. Es troba penjada a la xarxa.  

10 de desembre 

Jornades sobre l’ús de les TIC a l’aula a l’IES Joanot Martorell organitzat per Un entre 

tants. Profitoses. Desconferències, petxakutxes i conclusions. 

11 de desembre 

He anat a la biblioteca de socials al Campus de Tarongers, ja tinc Etnografia virtual. Per 

renovar els llibres per Internet (únicament es pot fer una renovació), entres al catàleg 

TROBES i entres al compte (vliet-maite78) i cliques a renovar. Segona sessió del grup 

de discussió (a l’aula 702). Ha estat més llarga del que preveia però profitosa. Els 

participants m’han demanat més concreció en les qüestions que plantege. També 

hauré de reflexionar en els plantejaments amb l’alumnat, perquè de vegades no les 

entenen. Els participants han agafat idees dels altres participants. Els he enviat un 

correu agraint-los-ho. 

Evaristo per a mi  

mostra els detalls 22:43 (Fa 10 minuts)  

Gracies.  

La reunió ha estat molt interessant. 

Per a mi també es una experiència molt enriquidora i he après moltes coses. 

Bona nit 
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Li he demanat a Gemma opinió: 

M'ha paregut genial, ha anat molt millor i trobe que la gent es trobava molt bé i molt a gust. El treball va 

molt bé. Ara a redactar... 

Gemma, 

Ja sé que estàs molt ocupada (la teua agenda mai no s'acaba), però  

fins dimarts que ve que ens vorem queda una setmana ENCARA! 

Quan tingues un estoneta, conta'm que t'ha paregut aquesta segona  

reunió PER FAVOR. 

Moltes gràcies, Maite 

Una possibilitat per enriquir el treball és crear al Google Documents, un document 

anomenat RELAT DE VIDA COL·LECTIU amb les persones que vulguen participar. Aquest 

Nadal hauré de fer un model pràctic i fàcil per a l’alumnat que estiga disposat, i útil per 

a mi. He inclòs a l’índex: el compromís de responsabilitat de l’alumnat, un apartat al 

costat del diari de l’investigador anomenat Google Documents, la 2a reunió. Acta (que 

he de fer ara) i la segona visita a l’IES Joanot Martorell (que faré divendres). Les 

històries de vida col·lectives les pose juntes o també les numere? Potser apareguen a 

l’apèndix però a l’anàlisi que vagen juntes, no? Divendres visita a l’IES Joanot Martorell 

a les 12.30 i conversa virtual de 10 a 12 de la nit. Els proposaré el Google Documents a 

partir de gener. 

15 de desembre 

He perdut una hora de la transcripció que Gemma em va passar ahir. Se m'ha espatllat 

l'ordinador. Ara utilitze el nou. Uff, quina mala passada!  

16 de desembre 

He subratllat les respostes interessants de la segona i tercera converses i he creat el 

document de respostes de la segona i la tercera converses. He fet el document de 

material de la tercera conversa, els altres dos ja estaven. 

17 de dessembre 

La visita a l'IES Joanot Martorell ha estat enriquidora. Toni m'ha passat la fitxa de 

l'activitat i m'ha regalat un llibre que serveix de motivació per als alumnes a l'hora de 

crear textos. Malgrat ser divendres i l'última hora de classe, l'alumnat ha escoltat les 

intervencions de les tertúlies dialògiques i les han comentades. Els alumnes de Toni (la 

resta encara no ho saben) han acceptat participar en el relat de vida, amb una entrada 

setmanal durant la segona i la tercera avaluació. Ja he creat el document al Google 

Documents. Ara he d'estructurar-lo i posar-li format de diari. M'han acceptat la 

proposta per a participar al Congrés de Literatura Juvenil i Infantil a Conca. Ara cal 

matricular-me. 
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22 de desembre 

Ahir acabí de fer la transcripció de la segona reunió i hui Roser ha acceptat col·laborar 

en els relats de vida de Google Documents, fins i tot, hem fet una prova, una entradeta 

perquè no coneixia l’eina i ha estat tot un èxit. L’alumnat és molt participatiu. 

28 de desembre 

He fet un primer esborrany del capítol de les plataformes, però no estic molt satisfeta. 

Em costa moltíssim la descripció de l’estructura i desenvolupar la meua redacció. 

10 de gener 

Una setmana amb la grip sense poder fer res, ni llegir res ni avançar res de res! He 

tornat un llibre a la biblioteca, el d’estratègies. 

13 de gener 

Gemma m’ha passat la presentació del projecte SM sobre les pràctiques lectores. He 

tingut una reunió amb Gemma, l’índex ha canviat una mica i la part de tesi del Google 

Documents ha d’estar numerada per facilitar la feina. Faré un intent per incloure les 

parts que tinc del treball de camp. Etnografia virtual és un llibre complex, m’està 

costant una mica. He de fer una ressenya de tres pàgines i incloure-la en l’apartat de 

metodologia, “Plantejaments de la investigació”. 

19 de gener 

Despús-ahir els envií un correu pel Messenger a tots els alumnes de les històries de 

vida però ningú no em va contestar. Hui els he enviat als professors. És aquest. 

Bon dia i bon any, 

Us escric perquè volia comentar-vos dues cosetes. 

En primer lloc, volia dir-vos que ja tinc la descripció de les plataformes fetes, però simplement és un 

primer esborrany. Quan estiga enllestida, ja us la passaré perquè la llegiu i feu les 

rectificacions/modificacions oportunes. 

En segon lloc, i més urgent, volia demanar-vos que parlàreu AQUESTA SETMANA amb els vostres 

alumnes perquè participen al relat de vida. 

L'any passat els alumnes de Toni acceptaren la proposta i em van donar els seus correus. També Roser 

(d'Albert) va acceptar i, fins i tot, va fer una prova al Googledoc. Amb els alumnes d'Evaristo no he pogut 

posar-me en contacte. 

Despús-ahir els envií a tots un correu al Messenger que deia que volia parlar amb ells però no he rebut 

cap contestació. Aleshores us demane que PER FAVOR parleu amb ells. M'agradaria començar la 

setmana que ve. 

Us explique els passos que heu de seguir (vosaltres i els alumnes): 

1) Preguntar-los si volen participar (els alumnes de Toni i Roser ja han dit que sí). 

2) Demanar-los el correu Gmail i enviar-me'l perquè els puga posar per compartir la informació al 

google.doc (el dels alumnes de Toni i Roser ja els tinc i he compartit el document).. 
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3) Concertar una cita amb ells per fer una prova al document Relats de vida de Google Documents i 

després explicar-los quan i com hauran d'escriure una entrada. 

LA CITA POT SER HUI DIMECRES, DIJOUS, DIVENDRES O DIUMENGE A PARTIR DE LES 21.15. TAMBÉ POT 

SER TOT EL DIVENDRES DE MATÍ, PER SI VOLEU FER-HO DES DEL CENTRE ESCOLAR.  

Així li ho vaig explicar a Roser i ho va entendre de seguida: 

Doncs simplement seria que una vegada a la setmana em comentares una cosa que t'ha passat a l'aula 

sobre activitats d'Internet i lectura, per exemple: que has llegit un llibre i has entrat a un fòrum a 

investigar, que heu explicat un bloc a classe que t'ha agradat o que no t'ha agradat gens, que has fet un 

treball que t'ha dut molts maldecaps... com si fora un diari. Estaries disposada? Això seria de gener a 

juny, una vegada a la setmana i hauries d'escriure un paràgraf o més sobre això. 

Moltes gràcies als tres. 

Contesteu-me tan prompte com us siga possible. 

Aquesta nit, m’ha contestat Evaristo. M’ha agradat molt el seu missatge. 

Buenas noches, 

Veo que empiezas fuerte el año. 

1.- Mañana no tengo clase con ellos. No los veo hasta el viernes. Podría  

hacer que se conectaran al msn el viernes a las 9.40 

2.- Les diré que miren su correo en el Messenger 

3.- Seguro que quieren participar. 

4.- El viernes les puedo crear una cuenta Gmail, que casi seguro que no tienen 

5.- Cuando tengan la cuenta abierta podemos pasar a tu punto 3 

6.- Me parece muy interesante lo de la entrada semanal y todo lo demás. 

a) Estamos preparando unas presentaciones, más o menos audiovisuales, en las que de forma individual 

o por parejas, presentan a los demás el libro que más les ha gustado en el primer trimestre. Las que 

resultan más interesantes, les propongo que realicen alguna mejora técnica o de contenido y, según la 

jerga de la clase, ""pasan a la segunda ronda"",que quiere decir que las volverán a presentar un día que 

tu vengas. Te has convertido en un elemento motivador. 

b) El 17/02/11 realizamos el recital poético que prepara 2º para los otros cursos de secundaria. Estará 

dedicado a las canciones de cuna. Me gustaría que pudieras venir. En cualquier caso te guardaré la 

secuencia didáctica de la preparación y la antología. 

Por hoy ya está bien. 

21 de gener 

Hui he tingut una conversa pel Messenger amb els alumnes de l’Helios. Els he ensenyat 

a fer una entrada a Relats de vida, un document del Google Documents i s’ha 

compromés a fer-les setmanalment. He telefonat a Toni perquè no em va contestar el 

missatge i hem quedat que em dirà un dia on els seus alumnes puguen. He telefonat a 

Albert.  

23 de gener 
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Li he enviat a Gemma els documents del treball de camp redactats perquè els revise. 

Són aquests:  

2 APPLICATION/OCTET-STREAM 1382522 bytes, "", "1. Estudi de casos.docx" 

3 APPLICATION/OCTET-STREAM 31874 bytes, "", "2. Grup de discussió.docx" 

4 APPLICATION/OCTET-STREAM 69454 bytes, "", "3.1 triangulació professor.docx" 

5 APPLICATION/OCTET-STREAM 2463754 bytes, "", "3.2.1 Triangulació alumnes 

qüestionari.docx" 

6 APPLICATION/OCTET-STREAM 44058 bytes, "", "3.2.2 Triangulació alumnes històries.docx" 

7 APPLICATION/OCTET-STREAM 58752 bytes, "", "3.3 Triangulació observador.docx" 

25 de gener 

He tingut a les deu de la nit una conversa sobre el relat de vida del Google documents 

amb els alumnes de Toni. Tots han participat i han fet una entrada. Estic contenta! He 

afegit un objectiu al treball de camp sobre la perspectiva etnogràfica. Esta setmana 

estic revisant la part legislativa i virtual de l’estat de la qüestió. He perdut algunes 

revisions... Una mala passada! 

26 de gener 

Al congrés de Conca, em deixen fer la presentació de la tesi amb Powerpoint. Tinc 

quinze minuts i n’he fet un. Gemma l’ha revisat i diu que està bé. Ara he de millorar-lo. 

Aquest cap de setmana em compraré el bitllet de l’AVE i reservaré l’hotel. Consulte 

diàriament el Facebook de Gemma Lluch i aprofite molts enllaços per a l’apartat de 

Promoció de la lectura virtual.  

3 de febrer 

He parlat amb Albert i avisarà Roser i Albert. A les dues he tingut una conversa amb 

ells sobre el relat de vida però no l’he pogut acabar. A les nou, l’he continuat amb 

Roser i hem quedat que li ho explicarà a Albert. Problema amb el pla de lectura de 

Galícia, crec que és d’Educació, però potser que amb col·laboració amb Cultura. 

12 de febrer 

He quedat amb Gemma dimecres a les 10, per revisar el treball de camp i per 

ensenyar-li la ponència per al Congrés de Conca. Ah! Aniré amb l’AVE amb Margarida 

Castellanos, una altra doctoranda, i estarem al mateix hotel (revisarem les 

comunicacions). 

16 de febrer 

Aní a vore Gemma. Millores del Powerpoint i de la ponència. Quan el tinga, l’he 

d’ensenyar als professors. He de centrar-me en l’anàlisi (concretar amb percentatges i 

números) del qüestionari i de la història de vida, en un principi. Després l’entrevista i la 

visita. Tres noves lectures una de Biblioteques a Xile i dues de SM (potser per a obres 

de divulgació). Agafar aquesta anàlisi per a contrastar amb dades del professor a través 

del grup de discussió. 

https://correo.uv.es/cgi-bin/postman/cclient/at_dump/noop/val/vliet/post.uv.es@UfEzsRsKu5zCvB8CnbwY96fd/2/4/101/1293/2/1._Estudi_de_casos.docx
https://correo.uv.es/cgi-bin/postman/cclient/at_dump/noop/val/vliet/post.uv.es@UfEzsRsKu5zCvB8CnbwY96fd/2/4/101/1293/3/2._Grup_de_discussió.docx
https://correo.uv.es/cgi-bin/postman/cclient/at_dump/noop/val/vliet/post.uv.es@UfEzsRsKu5zCvB8CnbwY96fd/2/4/101/1293/4/3.1_triangulació_professor.docx
https://correo.uv.es/cgi-bin/postman/cclient/at_dump/noop/val/vliet/post.uv.es@UfEzsRsKu5zCvB8CnbwY96fd/2/4/101/1293/5/3.2.1_Triangulació_alumnes_qüestionari.docx
https://correo.uv.es/cgi-bin/postman/cclient/at_dump/noop/val/vliet/post.uv.es@UfEzsRsKu5zCvB8CnbwY96fd/2/4/101/1293/5/3.2.1_Triangulació_alumnes_qüestionari.docx
https://correo.uv.es/cgi-bin/postman/cclient/at_dump/noop/val/vliet/post.uv.es@UfEzsRsKu5zCvB8CnbwY96fd/2/4/101/1293/6/3.2.2_Triangulació_alumnes_històries.docx
https://correo.uv.es/cgi-bin/postman/cclient/at_dump/noop/val/vliet/post.uv.es@UfEzsRsKu5zCvB8CnbwY96fd/2/4/101/1293/7/3.3_Triangulació_observador.docx
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17 de febrer 

Faig visita al Colegio Helios. Hi ha recital de poesia. Impressionant! L’alumnat de 2n 

d’ESO, cançons de bressol, música, teatre, fotos, tecnologia... posterior relat digital. He 

quedat amb Maria, Patricia i Jorge perquè els enviaré la seua biografia i me l’han de 

retornar amb una foto. (faré el mateix amb els altres) I el 4 de març, història de vida i 

toc perquè continuen amb els relats de vida. He enviat un correu a Toni i Albert per 

concertar una cita de visita al centre. Dimarts vaig a Escola Gavina a la biblioteca per a 

una activitat de lectura a través d’Escoles en Xarxa. Toni està a Cornellà en un curs de 

Relat digital, em contestarà quan torne. De nit, he enviat un correu a Maria, Patricia i 

Jorge amb la seua biografia perquè la llisquen, la retoquen i incloguen la foto. No han 

contestat “encara”. 

21 de febrer 

Gemma m’ha tornat el Powerpoint, hem ampliat una diapositiva. La ponència “escrita” 

per a lliurar ja està acabada i tinc una altra resumida per a tindre-la de guió i anar 

combinant-la amb el Powerpoint. Hui he començat (o représ) l’anàlisi dels 

qüestionaris. He redactat una mica la tercera visita del Colegio Helios i m’he de 

preparar la de Gavina, perquè vaig demà... 

2 de març 

Els vaig enviar un correu amb la ponència, el Powerpoint i l’anàlisi del qüestionari als 

tres. Evaristo i Toni m’han contestat açò: 

Gracies per tota la informació. 

He vist el power (m'ha agradat molt la proporció text/imatge, molt xulo) i he llegit l'anàlisi. Miraré la 

ponència amb més calma. 

He començat amb un equip de 4 alumnes (Maria i tres mes) una wiki dedicada a la poesia. Ja te 

comentaré quan tornes de Conca. 

Una abraçada. 

Evaristo. 

Hola, Maite, 

He llegit els tres documents que ens has enviat.  

No tinc cap observació per fer als resultats del qüestionari. I pel que fa a la teua ponència i el 

Powerpoint, veig que és una revisió de la legislació i una exposició del teu mètode de treball, d'anàlisi, 

per a elaborar l'estudi que fas. Està molt ben detallat. Crea suspens...: 'i quins seran els resultats?'... 

'continuarà'.  

Trobe que agradarà la ponència i que crearà interès i escola. Enhorabona. 

Fins aviat. 

Toni. 
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 Ah! Gemma m’ha deixat llibres SM. Els he d’incloure en lectures pendents. 

Suposadament dins del marc de la investigació: 

- La bibliotecas escolares a Chile, les incloc perquè és un exemple a seguir, 

supose que és una obra de treball de camp. 

- Les altres dues són una guia de Plan Lector de Centro. De SM i PFL. Un de 

Secundària i l’altra del col·legi.  

10 de març 

He presentat al Congrés Investigar LIJ a Conca el meu projecte de tesi doctoral. Estic 

contenta. Ara he presentat amb Margarida Castellano una comunicació per a un 

congrés de l’Autònoma (La literatura que acull). 

11 de març 

Noves aportacions per a la tesi a partir de la conferència de Gemma Lluch i Pablo 

Andrade al Congrés. Quines? 

- Estaria bé de parlar de beneficis de cada experiència i d’indicadors a nivell 

general, per tant a l’apartat de conclusions es podria dividir en dues parts. 

- Puc afegir en l’estudi de casos que no vull fer una generalització (vull 

MOSTRAR) però que tampoc he agafat tres centres a la babalà sinó que he 

seguit un criteri de selecció basat en una tipologia del centre escolar: públic, 

privat, concertat. És important aquesta diversitat, una perquè puga identificar-

se qualsevol centre que també vulga posar bones pràctiques i dues, per 

l’heterogeneïtat pel que fa al tipus d’alumnat, recursos, famílies... 

- Quines pràctiques disposem per demostrar l’objectiu?  

– Ells parlaven de huit pràctiques per país, jo hauria de parlar de les pràctiques de 

tres classes de tres centres en una determinada assignatura amb l’ús d’una 

determinada plataforma durant les tres avaluacions del curs escolar 2010-11. 

- Ells divideixen en recursos (relats digitals, club de lectura, biblioteca, tertúlia 

dialògica, blocs personals), receptors (alumnes), mitjans (plataformes digitals) i 

contextos (centres) 

- Van fer un relat del procés d’investigació, potser puga aprofitar o fer una cosa 

semblant a partir del meu diari personal. Des de la perspectiva de l’observador, 

una síntesi. Però aquest ítem m’agrada, l’utilitzaré. 

- Estaria bé parlar del paper del mediador que du a terme aquest grup reduït 

d’alumnat. Funciona molt bé que aquests participants també facen en un altre 

context de mediadors perquè o conten com a observadors participants en tot 

moment, formen part del context. 

- En les conclusions, caldria introduir alguna cosa sobre la necessitat de 

polítiques de lectura més que de plans lectors modèlics, perquè en compte de 
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fer un pla nacional de lectura, cadascú farà el seu depenent de les seues 

necessitats. 

- Es parla de la deslocalització del llibre, significa que no solament existeix el 

llibre objecte, la lectura la podem trobar des de molts llocs. 

15 de març 

Reprenc la tesi. Dins de les conclusions: Sobre els beneficis, inclou tot el que fa cada 

centre i ha donat bons resultats, ho sabem perquè en primera persona ens ho conten 

els profes a través del grup de discussió, els alumnes a través de la història i el relat 

digital i l’observadora amb les plataformes i les converses. Sobre els indicadors, he 

plantejat (estic en això encara) una classificació des de tres perspectives: 

- La del professor (amb les competències i els objectius) 

- La de l’alumne (l’interés i la motivació) 

- La de la plataforma (el funcionament i les possibilitats) 

Gemma em planteja fer la sessió del grup de discussió a partir d’açò. Estaria bé fer-la 

entre Falles i Setmana Santa. 

20 de març 

Acabe l’anàlisi de l’entrevista. Està feta com l’anàlisi del qüestionari. I ara he de fer 

l’anàlisi de les intervencions del grup de discussió i de les històries de vida. Busque per 

la xarxa pautes d’anàlisi de grups de discussió. 

21 de març  

Tinc visita a l’IES Joanot Martorell. Molt interessant la xerrada amb Toni sobre la 

motivació i l’interés de l’alumnat. Hui faré la història de vida individual amb Àlex i 

dimarts que ve mantindré la tercera conversa col·lectiva amb l’IES Joanot Martorell. 

Gemma no m’ha contestat el correu i vull organitzar la tercera reunió del grup de 

discussió. 

22 de març 

He concertat la cita per a la 3a sessió del grup de discussió (8 d’abril a les 6 de la 

vesprada). He reservat la sala d’investigadors i he preguntat a Imma si l’enregistrador 

està disponible. No puc quedar amb Gemma personalment, tot ho faré a través del 

correu i del telèfon. Redactant l’anàlisi del grup de discussió. 

25 de març 

Redactat l’anàlisi de la història de vida. M’han acceptat per participar en la I Trobada 

d’intercanvi d’experiències educatives Universitat-Secundària que se celebrarà a 

Filologia el 8 d’abril a la Universitat de València. 

5 d’abril 
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He anat a l’IES Martorell a vore la trobada amb l’escriptora Gemma Pasqual. Toni havia 

elaborat un vídeo (Vimeo) amb les activitats que l’alumnat havia fet de l’obra La 

mosca. 

8 d’abril 

De matí, la comunicació. M’ha fet la sensació que no he transmés. De vesprada, 

tercera reunió del grup de discussió. Gemma no ha pogut assistir. Toni m’ha ensenyat 

a utilitzar Twitter i Dropbox. Gemma m’ha demanat un únic document on aparega tota 

la redacció de la tesi. 

18 d’abril 

Gemma m’ha dit que fins després de Pasqua no el tindré corregit. Entrevista 

interessant a Dolors Reig. Dins del Facebook de José Rovira Collado. 

Avui+ - Notícia: “Excloure l'educació digital de l'escola és perdre una gran oportunitat”-397420  

28 d’abril 

Després de Pasqua he redactat la sisena visita a l’Helios, he transcrit la tercera reunió 

del grup de discussió i he elaborat l’acta. Reprendre sempre em costa molt! He de 

modificar les comunicacions, una per publicar a la revista Ocnos i l’altra per a la revista 

d’innovació educativa @tic. Li he enviat a Gemma el document amb els afegitons. Tinc 

pendent afegir la nova informació de Raquel, que m’envià Evaristo abans de Pasqua. 

Agafar de la biblioteca d’Humanitats. Usos educatius del bloc (2007) Felipe Zayas i de la 

d’Educació (Tarongers), La competencia digital en el área de lengua de Tíscar Lara i 

altres. 

3 de maig 

Divendres vaig treballar Las bibliotecas escolares en Chile i hui he fet Utilidad de la 

biblioteca escolar. Totes dues incloses en el marc de la investigació, directament en el 

document únic. M’ha ajudat per afegir més conclusions. Per a reprendre la investigació 

de l’anàlisi del treball de camp necessite parlar amb Gemma, estic una mica 

desubicada, eixa no és la paraula (estancada! No ho sé). Al llibre sobre la utilitat hi ha 

un qüestionari amb indicadors sobre la biblioteca escolar interessant. I el capítol cinc 

me l’he de tornar a llegir però aquesta vegada perquè m’aprofite per a la metodologia. 

He de veure si els llibres d’SM els incloc en obres divulgatives com em va suggerir 

Gemma.  

9 de maig 

He acabat d’escriure l’esborrany per a un article per a la revista digital Relatec, amb 

seu a la Universitat d’Extremadura. Tinc fins al 31 de maig per enviar-ho a través del 

meu registre com a autora a: 

http://campusvirtual.unex.es/cala/editio/index.php?journal=index&page=user. 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.avui.cat%2Fnoticia%2Farticle%2F13-comunicacio%2F20-comunicacio%2F397420-excloure-leducacio-digital-de-lescola-es-perdre-una-gran-oportunitat.html&h=5f4cc
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10 de maig 

Gemma m’ha enviat les correccions del document únic. Diu que està bé, però que he 

de millorar la redacció, he d’incloure peus de pàgina... I que és un treball lent! M’he 

mirat totes correccions i tinc un treball llarg per a fer. Uff, massa coses al cap! He 

trobat un article interessant de la FGSR sobre el rol de l’ordinador a l’aula. Molts dels 

documents interessants i de jornades que se celebraran les pose al Facebook per 

compartir i per recordar-les jo també. 

11 de maig 

Tinc als alumnes molt passius al relat de vida. Hui els he escrit un correu als profes 

perquè els peguen un toc. Alguns encara no m’han enviat la foto tampoc! Al correu 

també els demane data per al grup de discussió. 

15 de maig 

M’he ensenyat a fer els peus de pàgina com cal (referències - peu de pàgina), però no 

m’he pogut aclarir amb la taula de continguts. Vull parlar amb Gemma per preguntar-li 

algunes correccions. Dilluns agafaré a la biblioteca l’obra de Felipe Zayas. 

16 de maig 

He agafat el llibre de Felipe Zayas dels usos educatius dels blocs de la biblioteca i he 

encomanat el de Tíscar Lara, perquè me’l porten. M’he ensenyat a treballar l’índex i els 

peus de pàgina. M’ha costat, eh! 

17 de maig 

Hui m’he reunit amb Gemma. Sessió molt profitosa! M’ha deixat una tesi i un llibre. 

Havia apuntat 18 dubtes i ja els tinc més o menys resolts. He de fer-me unes pautes 

d’estil (utilitzant diversos tipus i mides de lletres...) i anar a la biblioteca a agafar 

manuals d’estil i buscar obres de metodologia. M’ha recomanat Estudios de 

etnometodología i Investigar en comunicación: guía práctica de métodos y técnicas de 

investigación social en comunicación. 

Al Facebook, Gemma ha penjat: 

"La investigación científica es 

1. Pública: se comparte. 

2. Objetiva: metodología descrita para que otros obtengan los mismos 

resultados. 

3. Empírica: el conocimiento está basado en cuestiones medibles. 

4. Sistemática y acumulativa: debe tener en cuenta el trabajo previo [y citarlo]. 

5. Predictiva: elabora conocimiento para predecir acontecimientos o 

comportamientos”. 

19 de maig 
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Ahir i hui estic de retocs de tesi: índexs, peus de pàgina... i molt més. Hui m’he centrat 

en la presentació de l’estat de la qüestió. Ho he perdut tot. Sort que li ho havia enviat a 

Àlex perquè m’ho mirara! També li he enviat a Margarida les dues obres que vull que 

m’agafe de la biblioteca i Evaristo i Toni m’han confirmat l’assistència al grup de 

discussió. Albert m’ha dit que no pot, però jo li he insistit. És l’última! Els xiquets de 

Toni estan fent entrades al relat de vida. Gràcies! 

23 de maig 

Demà celebre l’última sessió del grup de discussió. Albert no podrà assistir. 

Bon dia, 

Us indique l'ordre del dia de l'última sessió del grup de discussió, que se celebrarà demà a les 19.00 a la 

sala d'investigadors del Departament de Filologia Catalana a la Facultat de Filologia, Traducció i 

Comunicació. 

Ordre del dia 

1. Descripció de les últimes activitats realitzades pels participants 

2. Exposició de l'estat de la investigació 

3. Balanç final de les sessions del grup de discussió 

4. Participació en les II Jornades ComparTic de dissabte 18 de juny 

Cordialment, Maite 

Gemma, m’ha passat dues referències més de llibres per a llegir. 

Aquests dos llibres que tens a Internet: 

Piscitelli, Alejandro. Edupunk. Maestros ignorantes, educación 

invisible y el proyecto Facebook. En El proyecto Facebook y la 

posuniversidad. Sistemas operativos sociales y entornos abiertos de 

aprendizaje. Madrid: Ariel, Fundación Telefónica, 2010. 

Siemens, George. Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era 

digital. Trabajo publicado bajo una Licencia Creative Commons 2.5 en 

Diciembre 12, 2004. Traducción Diego Leal Fonseca en Febrero 7, 2007. 

24 de maig 

Ja tinc els llibres d’Internet a lectures pendents. He ampliat la presentació de 

diapositives per a hui. He descobert com fer núvols de tags a 

http://www.elwebmaster.com/articulos/wordle-crea-tus-propias-nubes-de-tags. 

Dilluns aniré al Màster de Psicologia a explicar el meu projecte de tesi doctoral. 

30 de juny 

Margarida i jo hem anat a explicar la metodologia de la nostra tesi amb Gemma al 

Màster de Psicologia. He estat molt passional! M’ha agradat parlar de la tesi. 
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Margarida m’ha donat els llibres de la biblioteca el d’etnometodologia i el de 

metodologies de la comunicació. Gemma m’ha dit que potser siga interessant afegir un 

apartat a la tesi sobre hàbits lingüístics (anàlisi del discurs). 

1 de juny 

A Escoles de pares i mestres ahir va vindre Laura Gallego i explicà que ella creu que els 

adolescents lligen llibres per recomanacions d’altres i, per tant, potser a través del 

boca a boca personal, dels fòrums de literatura, d’un bloc escolar on els alumnes fan 

entrades sobre les lectures... Hui li tocava a Toni de la Torre que ha parlat del wiki i 

dels relats digitals sobretot, ha inclòs una entrada del relat de vida d’Àlex i m’ha fet 

molta il·lusió. Rosa Sánchez se m’ha quedat mirant contenta. Gemma no ha vingut, 

estava malalta. 

6 de juny 

Li he enviat un correu a Rosa Sánchez perquè amplie la informació del Cefire. 

Correu als participants: 

Bona nit de nou, 

Crec que per falta de temps i per estar tan a prop de la fi de curs, deixarem córrer aquesta última 

història de vida col·lectiva. 

Si necessite res, ja em posaré en contacte amb vosaltres. De totes formes ens veiem el dia 18. D'acord? 

Moltíssimes gràcies per la vostra col·laboració. Sense vosaltres, aquesta investigació no hauria estat 

possible. 

Cordialment, Maite 

23 de juny 

Acaba el curs escolar 2010-2011 i, per tant, les visites, el grup de discussió, les històries 

de vida i el relat de vida al Google Documents. 
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Apèndix 10. Presentació de diapositives. 3a sessió del grup de discussió  

NÚM. DOCUMENT TREBALL DE CAMP 

 

8 

TÈCNICA 

 

Presentació de diapositives 

 

MÈTODE 

 

Anàlisi i interpretació 

 

 

PLANTEJAMENT D’INVESTIGACIÓ 

 

Grup de discussió 

 

FORMAT 

 

Document original ppt 

 

DATA 

 

4-2010 

 

PARTICIPANT 

 

Investigadora 

Professor 

 

 

CENTRE ESCOLAR 

 

Escola Gavina 

Colegio Helios 

IES Joanot Martorell 

 

MOTS CLAU 

 

Treball de camp 

Promoció de la lectura 

Tecnologies 

Biblioteca 

Clubs de lectura 

Activitats centre 

Activitats aula 

Plataformes 

Wiki, bloc, pàgina web 
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Tercera sessió

9 d’abril de 2011

GRUP DE DISCUSSIÓ

 

 

 

Ordre del dia
Recapitulació de l’última part del treball de camp

 Criteris d’avaluació del professorat

 Com avalueu VOSALTRES l’aprenentatge de
l’assignatura de llengua?

 Exàmens

 Notes de classe

 Treballs 

 Llibreta

 Exercicis llibre

 Notes extres
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Ordre del dia
Descripció dels indicadors d’avaluació

 Criteris d’avaluació de la investigació

 Què és el que JO vull avaluar?

 L’objectiu principal del treball de camp és avaluar
els beneficis de l’ús de la tecnologia per a la
promoció lectora.

Tres perspectives:

 Competències bàsiques

 Motivació i interessos de l’alumnat

 Funcionament de la plataforma

 

 

 

Ordre del dia
Descripció dels indicadors d’avaluació

 Criteris d’avaluació de la investigació

 Com us agradaria que JO avaluara en aquesta 

investigació que VOSALTRES no podeu avaluar?

...
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Ordre del dia
Descripció del les bones pràctiques

 Selecció d’activitats

 Quines diferències hi ha entre el que fèieu ABANS 

sense les tecnologies i el que feu ARA amb les 

tecnologies pel que fa a la promoció de la lectura?

BENEFICIS

 

 

 

Ordre del dia
Descripció de les bones pràctiques

Tertúlia 

dialògica i

fòrum 

Wiki poesia

Google

maps

Fitxes  

lectura i 

ressenyes Bloc

El meu carrer

Educored

Pòster

multimèdia Escoles en 

xarxa 

Vilaweb lletres

AVALUACIÓ DE 

LES ACTIVITATS

Audiollibre 

Blocs 

personals

Lectura digital

Recital de 

poesia

Vídeo diàleg escriptor

Qüestionaris

quizz

Taller premsa

Relats digitals

Wikis d’altres cursos
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Ordre del dia
Descripció de les bones pràctiques

(Nom de l’activitat)

Data

Espai

Descripció del procés

Resultats

Beneficis
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Apèndix 11. Presentació de diapositives. 4a sessió del grup de discussió  

NÚM. DOCUMENT TREBALL DE CAMP 

 

9 

TÈCNICA 

 

Presentació de diapositives 

 

MÈTODE 

 

Anàlisi i interpretació 

 

 

PLANTEJAMENT D’INVESTIGACIÓ 

 

Grup de discussió 

 

FORMAT 

 

Document original ppt 

 

DATA 

 

5-2010 

 

PARTICIPANT 

 

Investigadora 

Professor 

 

 

CENTRE ESCOLAR 

 

Escola Gavina 

Colegio Helios 

IES Joanot Martorell 

 

MOTS CLAU 

 

Treball de camp 

Promoció de la lectura 

Tecnologies 

Biblioteca 

Clubs de lectura 

Activitats centre 

Activitats aula 

Plataformes 

Wiki, bloc, pàgina web 
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“Promoció de la lectura 
en el marc educatiu”

Autora: Maite Monar van Vliet

Directora: Gemma Lluch i Crespo

Universitat de València

Departament de Filologia Catalana

 

 

 

TERCERA PART. TREBALL DE CAMP
CENTRES, PROFESSORS I PLATAFORMES

ESCOLA 
GAVINA

Albert Dasí

COLEGIO HELIOS

Evaristo Romaguera

IES JOANOT 
MARTORELL

Antoni de la 
Torre

http://portfoli4.wikispaces.com/ http://escolagavina.cat/

http://eso2a.wordpress.com/
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TERCERA PART. TREBALL DE CAMP
IES JOANOT MARTORELL, ANTONI DE LA TORRE I EL WIKI

 

 

 

TERCERA PART. TREBALL DE CAMP
ESCOLA GAVINA, ALBERT DASÍ I LA PÀGINA WEB
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TERCERA PART. TREBALL DE CAMP
COLEGIO HELIOS, EVARISTO ROMAGUERA I EL BLOG
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