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Projecte d’innovació de centre de l’IES Serpis de València.

Eix vertebrador: la lectura i l’escriptura des de les diferents àrees d’aprenentatge.

Propòsit: millorar la competència en comunicació lingüística i digital de l’alumnat a partir de
la lectura de textos en les diferents llengües curriculars (català, castellà, anglés i francès) i de
l’escriptura creativa, mitjançant la introducció d’eines digitals.



OBJECTIUS
• Redescobrir en l’alumnat el plaer de la lectura.

• Fomentar el sentit crític i potenciar la lectura i l’escriptura en diferents gèneres i tipologies textuals 

• Suscitar en l’alumnat, des de diferents àrees, hàbits de lectura que traslladen a contextos no formals. 

• Fomentar el respecte a la diversitat cultural i al plurilingüisme.

• Propiciar la interacció alumnat-professorat amb noves estratègies per a la comprensió de la lectura i la 

millora de la redacció escrita.

• Dinamitzar els currículums amb propostes didàctiques transversals i interdisciplinars.

• Millorar la competència digital.

• Potenciar l’actitud participativa i col·laborativa en un entorn educatiu.

• Afavorir la interacció comunicativa, el diàleg i el respecte a la diferència en l’expressió de les opinions.



METODOLOGIA
Activa, basada en la participació de l’alumnat; àgil, pel que fa al disseny i duració de les sessions; i
motivadora, per la diversitat dels textos i les propostes de treball.

Antologia de textos per part del professorat dels diferents departament didàctics en quatre llengües: valencià,
castellà, anglés i francés.

4t d’ESO: tria de lectures recomanades de la biblioteca del centre.



Criteris de selecció dels textos:
• Adequació per a cada nivell educatiu.
• Tipologia textual i gèneres diversos.
• Continus, discontinus i mixtos.
• Impresos i digitals.

Professorat: dirigeix la lectura, facilita la interacció, assessora en la producció escrita,
modera el debat i proporciona estratègies per a la interpretació.

Modalitats de formes de llegir:
• Oral col·lectiva.
• Individual silenciosa.
• Compartida.



Curs Tipus de lectures Modalitat de 
lectura

Activitats d’escriptura Activitats de recerca

1r ESO

Narrativa i poesia 
de diferents 
temes

Individual 
silenciosa, oral 
col·lectiva

Còmic, videopoema, microrelat Informació rellevant sobre 
l’autor i l’obra, imatges que 
il·lustren

2n ESO

Narrativa 
d’aventures i 
viatges

Individual 
silenciosa i 
compartida

Booktrailer, videolit, història 
d’aventures escrita entre tota la 
classe, adaptació teatral

Versions diferents de les 
històries llegides, tant 
audiovisuals com escrites

3r ESO

Diversitat de 
gèneres i de 
tipologia textual 

Individual 
silenciosa i 
compartida

Noticiari, biopic; informe amb 
textos multimodals

Articles de diferents gèneres 
periodístics, informació per a 
completar un qüestionari

4t ESO

Proposta de 
lectures de la 
biblioteca del 
centre 

Individual 
silenciosa, oral 
compartida

Relat digital, treball contrastiu 
entre autors i obres, narració 
del que els ha passat als 
personatges vint anys després

Coincidències entre autors i 
obres, versions audiovisuals i 
escrites

Activitats de lectura i escriptura per a cada curs



No se puede mostrar la imagen.

Implementació de les activitats
Lectura durant 10 minuts 4 dies a la setmana + una sessió d’escriptura setmanal de 55 minuts 

CURS LECTURA ESCRIPTURA

MES Franja 
horària

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Franja 
horària

Divendres

Octubre 08:00-
08:10

Prof-1 Prof-2 Prof-3 Prof-4 08:00-
08:55

Prof-21

Novembre 08:55-
09:05

Prof-5 Prof-6 Prof-7 Prof-8 08:55-
09:50

Prof-22

Gener 09:50-
10:00

Porf-9 Prof-10 Prof-11 Prof-12 09:50-
10:45

Prof-23

Febrer 11:15-
11:25

Prof-13 Prof-14 Prof-15 Prof-16 11:15-
12:20

Prof-24

Març-Abril 12:10-
12:20

Prof-17 Prof-18 Prof-19 Prof-20 12:10-
13:05

Prof-25

TOTAL TEMPS 
SETMANAL

40 MINUTS 55 MINUTS



AVALUACIÓ I POSSIBLES RESULTATS

• Avaluació integradora, col·laborativa i participativa de tots els agents que hi intervenen: 
alumnat, professorat participant i coordinadors del projecte.

• Avaluació formativa del procés d’implementació. 
• Informes de l’equip docent i Vicedirecció.

Formes de llegir: oportunitat per a combinar lectura, escriptura, recursos digitals, llengües 
diferents, continguts curriculars de diverses matèries, noves col·laboracions del professorat
i treball cooperatiu.

Resultats previstos: millora de la competència en comunicació lingüística i digital, la competència 
d’aprendre a aprendre, i la consciència i expressions culturals de l’alumnat del centre.
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