
  

 

 
JORNADA:  

La Lectura Fàcil, un recurs per a l’escola inclusiva 
 

Dia: dimarts 2 de juliol de 2019 

Lloc: Sala d'actes del Departament d'Educació (Via Augusta, 202-226. Barcelona) 

Horari: de 9.00 a 14.30 h  

 

La Llei d’accessibilitat catalana proposa una sèrie de mesures destinades a garantir el dret  

de totes les persones a accedir a la cultura i a la informació. En el cas dels centres escolars, 

s’esmenta la necessitat de disposar de materials educatius en format de Lectura Fàcil  

per als alumnes amb dificultats lectores. 

En aquest sentit, el Decret d’escola inclusiva és un pas més per aconseguir una escola oberta  

a tothom, en què es doni cabuda als alumnes amb necessitats específiques.  

L’Associació Lectura Fàcil té entre els seus objectius apropar la lectura a tot l’alumnat,  

en especial als que tenen dificultats lectores.  

Molts centres educatius que treballen amb aquest mateix objectiu, poden aportar la seva experiència 

en l’ús de materials LF a l’aula. Amb aquesta jornada volem donar visibilitat a algunes experiències,  

el coneixement dels quals pot ser d’interès per a d’altres centres educatius. 

Objectius de la jornada: 

 Donar a conèixer la Lectura Fàcil com a eina per potenciar les habilitats lectores  

i fomentar el gust per la lectura. 

 Donar a conèixer experiències d’èxit en l’ús de materials de Lectura Fàcil a l’aula.  

 Oferir propostes i activitats per complementar la lectura, dins i fora de l’aula. 

 Oferir pautes i estratègies per dinamitzar grups de lectura.  

 

Programa  

09.00 – 09.30 h  Entrega de documentació 

 

09.30 – 10.00 h  Benvinguda de l’Honorable Conseller d’Educació Sr. Josep Bargalló 

 

10.00 – 10.30 h Presentació de l’Associació Lectura Fàcil 

 Eugènia Salvador, codirectora de l’Associació Lectura Fàcil 

 

10.30 – 11.30 h  Experiències d’èxit en l’ús dels llibres de Lectura Fàcil a l’aula 

 La Lectura Fàcil a l’escola d’educació especial  

CEE Pont del Dragó (Barcelona) 

Carmen Martínez, cap del departament de formació bàsica  
Elisabet Pena, responsable de la biblioteca del centre 
 
El club de Lectura Fàcil i les adaptacions tenen un paper destacat  

dins del programa educatiu del centre. 

Les lectures s’adapten a les diferents necessitats dels alumnes  

per tal que tothom guanyi autonomia personal. 



  

 

 

 La Lectura Fàcil a l’aula ordinària  

Ins Duc de Montblanc (Rubí) 

Montse Flores, professora de llengua i literatura catalanes de secundària 
 
La LF és un recurs més a l’aula: des de l’adaptació de materials,  
passant per la lectura de versions adaptades fins a la redacció  
en aquest format.   
 
 

 Tertúlies literàries dialògiques  
 
Escola Guerau de Peguera (Torrelles de Foix) 
Carmina Mallofré, cap d’estudis 
Elena Vizcaya, bibliotecària de l’escola 
 
Escola d'alta complexitat en què les tertúlies dialògiques amb llibres LF 
han permès fomentar la lectura i la conversa entre els alumnes. 

 

 Llegim els clàssics 

 
Biblioteca La Sagrera – Marina Clotet (Barcelona) 
Laia Balaguer, directora d ela biblioteca 

La biblioteca pública en col·laboració amb l’escola Laia organitza  
un club de lectura per apropar els clàssics de la literatura universal  
en format Lectura Fàcil a l’alumnat de Cicle Superior.  

 
 

11.30 – 12.00 h Pausa  

 

12.00 – 13.00 h  Vivim la lectura 

Propostes i activitats per complementar la lectura, dins i fora de l’aula. 
 
Mercè Sendrós, assessora de Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (LIC)  
Maria Àngels Sellés. Ha estat professora del SIEI (Suport Intensiu  
a l’Educació Inclusiva) de l’Ins Maragall 

 

13.00 – 13.45 h Llegir i compartir: com dinamitzar un grup de lectura amb llibres LF 

Raquel Sánchez, pedagoga en l’àmbit de l’educació especial  

 

13.45 – 14.00 h  Precs i preguntes 

 

 

Per inscriure’t a la Jornada entra en aquest enllaç 

 
Més informació:  
Associació Lectura Fàcil 
Ribera, 8 pral. 08003 Barcelona 
Tel. 93 310 76 94  
Web: www.lecturafacil.net 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_pre_cons_activitats?p_any=2018-2019&p_codi=9000390555
http://www.lecturafacil.net/

