
  

 

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

Dies: dilluns 28 de juny i dilluns 5 de juliol de 2021. 

Horari: de 9.00 a 11.30 h.   

Lloc: plataforma virtual.  

Objectius de la jornada: 

• Descobrir la Lectura Fàcil com a eina per potenciar les habilitats lectores 

i fomentar el gust per la lectura. 

• Conèixer experiències d’èxit en l’ús de materials de Lectura Fàcil a l’aula.  

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

• Conèixer pautes i estratègies per dinamitzar grups de lectura. 

Dilluns 28 de juny  

9.00 – 09.15 h Benvinguda institucional 

9.15 – 10.15 h Presentació de l’Associació Lectura Fàcil 

Eugènia Salvador, codirectora de l’Associació Lectura Fàcil 

 

10.15 – 11.10 h  Experiències d’èxit en l’ús dels llibres de Lectura Fàcil a l’aula: 

• La lectura ens ajuda a comprendre el món 

Escola Vida Montserrat (Barcelona) 

Montserrat Ferré, logopeda de l’Escola Vida Montserrat ACIDH 

 
Evolució del taller de lectura,  
objectius de cada curs i la seva finalitat:  
aprendre a llegir per aprendre.  

• El dol migratori 

Escola Mireia (Barcelona) 

Anna Maria Ferrer, mestra d’aula d’acollida 
 
Com treballar el procés de dol que viu l’alumnat nouvingut,  
a partir de la lectura del llibre Tres maletes:  
De l'aula d'acollida al món de la moda. 

 

11.10 – 11.30 h Torn de preguntes 

 

 

 



 

Dilluns 5 de juliol  

9.00 – 10.15 h Experiències d’èxit en l’ús dels llibres de Lectura Fàcil a l’aula: 

• Lectures teatralitzades a l’aula d’acollida i l’aula ordinària 

Escola Ramon Llull (Barcelona) 

Jaume Plana, mestre d’educació especial i tutor d’aula d’acollida. 

Lectura teatralitzada del llibre El maputxe sense ombra,  

a càrrec d’alumnes de 5è i 6è de Primària de l’aula d’acollida. 

 
Escola El Bruc (el Bruc) 

Paola Andolz, mestra de Primària i tutora d’aula ordinària. 

Lectura teatralitzada del llibre El timbal del timbaler,  

a càrrec dels alumnes de 4t de Primària.  

• Treballar la Lectura Fàcil dins d'Aprenentatge i Servei a l'ESO 

Escola Voramar (Barcelona) 

Aina Bertran, professora d'ESO i Batxillerat Internacional. 

 
Experiència de coneixement de la LF  

i adaptació de documents informatius de l'escola.  

Des de la formació inicial fins a la validació  

per part d'un centre ocupacional. 

• Lots de llibres LF: compra compartida entre escoles  

i biblioteca municipal  

Núria Silvestre, directora de la Biblioteca Municipal de Manlleu 

Núria Font, tècnica d'Educació de l’Ajuntament de Manlleu 

 
Projecte col·laboratiu municipal per a l'adquisició i l’ús de llibres  

de Lectura Fàcil: optimització dels recursos. 

10.15 – 11.00 h Emocions lectores: la Lectura Fàcil ens ajuda a empatitzar  

 Activitats de foment lector per a Primària i Secundària 
 
Maria Àngels Sellés, vicepresidenta de l’Associació Lectura Fàcil.  
Ha estat professora del SIEI (Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva)  
de l’Institut Poeta Maragall (Barcelona). 

11.00 – 11.30 h Torn de preguntes 

Enllaç d’inscripció 

Termini d’inscripció: fins al 22 de juny de 2021. 

Més informació:  
 

Associació Lectura Fàcil 
C. del’Àngel, 10 3r. 08012 Barcelona 
Tel. 93 310 76 94  
Web: www.lecturafacil.net 

 

Programa biblioteca escolar “puntedu” 
biblioteques@xtec.cat 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_pre_cons_activitats?p_any=2020-2021&p_codi=9000390555
http://www.lecturafacil.net/
mailto:biblioteques@xtec.cat
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