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És la memorització d’autors, èpoques o moviments literaris el que ens farà gaudir de la Lectura? 
És la repetició d’aquests continguts al llarg dels anys d’ensenyament d’ESO o Batxillerat el que 
aconseguirà que els alumnes descataloguin l’assignatura de Literatura com una “maria”? Les 
competències curriculars exigides pel Pla d’Ensenyament vers els alumnes de 13 a 18 anys són 
compatibles amb els sistemes d’ensenyament actuals? 

Certament, hi ha un consens per part de la comunitat docent respecte a la necessitat de ser 
creatius i fugir d’uns esquemes d’ensenyament pensats per a altres èpoques i que en res 
s’adapten a la realitat actual dels joves, amb noves exigències i noves necessitats. 

Complementàries però indiscutiblement independents, les assignatures de Llengua i Literatura, 
cridades a dotar als joves de recursos per assolir capacitats comunicatives (comprensió i 
expressió oral i escrita), s’han fos en una sola, obstaculitzant el necessari desenvolupament de 
cadascuna d’elles i obligant a escurçar el seu contingut, amb el corresponent perjudici per a 
l’alumne.  

Però, tal i com assenyalà la novel·lista Ana Mª Matute en una trobada amb 400 alumnes de 
batxillerat, “ La Literatura no se enseña ni se aprendre, se descu bre” 1. 

Si la nostra pròpia experiència ens fa partícips d’aquesta afirmació, com resoldre l’equació? Com 
compatibilitzar el Pla d’Ensenyament actual i les seves exigències curriculars amb la conveniència 
que els alumnes facin seu l’hàbit de la lectura? 

Des del nostre punt de vista cal creativitat, cal sorprendre al jove, cal innovar l’assignatura, cal fer-
la atractiva. I és per això que des de L’aventura de llegir us fem la següent proposta, una proposta 
que pretén fer realitat el que per a nosaltres significa el nostre logo  amb el que hem volgut 
transmetre el que per a nosaltres significa llegir: descobriment, experiència, llibertat, emotivitat, 
visió global. Un món de paraules, llegides o escrites, que ens permet comunicar percepcions, 
pors, emocions, sentiments, impressions, opinions. Un món obert i inigualable que ens permet 
relacionar-nos i que, a vegades de forma conscient i d’altres inconscientment, ens enriqueix tant a 
nivell intel·lectual com humà. 

 

 

L’aventura de llegir, Projectes per al foment de la lectura 

 

 

                                                           
1 http://elpais.com/diario/2007/05/16/andalucia/1179267741_850215.html 
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“L’aventura de llegir”, una entitat implicada en el  foment de la lectura 
 
 
Per tal de tenir una visió més complerta del projecte que proposem, considerem adequat introduir-

lo amb una visió dels objectius de la nostra entitat. 

Ens plantegem aquest projecte com un nou repte. La nostra experiència ens ha demostrat que cal 

innovar per atraure al públic, que cal dotar-nos de noves eines per tal de fer-nos propers, que 

només il·lusionant-nos amb la nostra feina podrem aconseguir que els altres se’n adonin dels seus 

beneficis i aprofitin l’activitat al màxim. La nostra finalitat és, per tant, promoure i impulsar la 

lectura, però no només entre aquells que ja són usuaris de les biblioteques o que ja tenen un cert 

hàbit lector, sinó que treballem per què moltes d’aquelles persones que no acostumen a llegir 

assoleixin aquest hàbit. Treballem per què assumeixin els beneficis de la lectura tant a nivell 

individual (desenvolupament personal, capacitat crítica, habilitat comunicativa), com pel que fa al 

seu entorn, de tal manera que les habilitats individuals facilitaran el camí cap a la cohesió social 

del territori. I un percentatge molt elevat de no lectors el constitueixen els joves.  

La nostra entitat, L’aventura de llegir. Projectes per al foment de la lectura, entitat de caràcter 

cultural sense ànim de lucre, va néixer a Cerdanyola fa deu anys com a resultat de la iniciativa 

d’un grup d’estudiants de Gestió Cultural implicats en el foment de la lectura per a tot tipus de 

públic.  

Al llarg d’aquests anys, els professionals que en formem part, hem intentat desenvolupar els 

nostres projectes amb coratge, il·lusió i rigor, assumint el repte, com la majoria d’organitzacions i 

professionals dedicats a les polítiques culturals, d’aconseguir una societat preparada, amb 

capacitat crítica i que, partint de l’entesa de la lectura com a eina de capacitació, assoleixi el 

desenvolupament dels individus i, en conseqüència, s’incideixi en un entorn que cada vegada 

haurà de ser més cohesionat socialment. Aquesta trajectòria, avalada per organismes i entitats 

públiques i privades amb les quals hem treballat i que cobreixen tots els àmbits territorials (locals, 

autonòmics, estatals i internacionals) ens ha configurat com una entitat de referència dins del 

sector i ha afavorit una professionalització a nivell intern que ens ha permès continuar col·laborant  

satisfactòriament amb institucions públiques i/o privades (biblioteques, ajuntaments, diputacions, 

universitats), entitats i altres agents culturals per a la consecució de projectes compartits. 

La nostra activitat, que es materialitza, per exemple, mitjançant plans estratègics o el disseny de 

projectes i iniciatives a mida, es vehicula, bàsicament, entorn del foment de la lectura, 

especialment la literària. Tanmateix, i sempre recolzada al voltant de la lectura i els llibres, 

produïm altres activitats com són la promoció de la investigació docent per tal de trobar pràctiques 

d’interès que motivin als alumnes i incideixin en el seu hàbit lector, fomentar activitat de reflexió 

sobre alguns textos literaris o potenciar l’ús correcte de la llengua. El treball assidu, la investigació, 
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el dinamisme i l’experiència assolida al llarg dels anys en el nostre àmbit d’activitat, ens ha permès 

materialitzar els nostres esforços en aquest nou projecte, el qual pretén harmonitzar la lectura amb 

la creativitat artística com a estratègia per atraure al jovent, una franja d’edat que prioritza per 

davant de la lectura altres formes d’oci com les xarxes socials, el cinema o la música, i que 

compta amb uns nivells molt baixos d’afecció pels llibres. 

 

El rigor i l’excel·lència són els valors amb què vertebren les nostres activitats, entre les quals 

comptem amb recitals literaris, contes (familiars, per adults i/o per infants), activitats especials per 

a Sant Jordi, itineraris literaris, participació en cicles monogràfics com ara el versat en la Mercè 

Rodoreda amb ocasió de l’any Rodoreda 2011 o la dinamització de plans de lectura en diferents 

escoles i/o instituts, entre d’altres. 

La nostra associació, que compta amb un equip fix de quatre persones amb reconeguda 

experiència i titulació en l’àmbit de la Cultura, s’enriqueix, en funció de l’abast del projecte, amb un 

equip format per personal eventual que dóna suport en tasques determinades. Pel projecte que 

ens ocupa, comptaríem també amb la col·laboració imprescindible de persones vinculades amb 

l’art urbà de valia reconeguda, com ara Boris Hoppek que considera els seus graffitis com a espais 

d’interacció amb l’entorn, l’arquitectura i la natura, o bé Bloy que veu en el art urbà una vàlvula 

d’escapament, una necessitat, una evasió, o, finalment, com l’Associació Graffiti de Lleida, de la 

qual l’objectiu és difondre el graffiti artístic entre el públic jove. És aquesta manera d’entendre el 

seu art, la que més els apropen a la gent jove, de manera que som de l’opinió que treballar 

transversalment afavoriria la consecució de la nostra fita, o, com a mínim, assentar-ne les llavors 

que donarien el seu fruit en un futur. 

 

Quina és la nostra proposta?   
 
 
Del que hem llegit en línies anteriors, queda clara la nostra intenció de impulsar l’hàbit lector. En 

aquest projecte, però, volem aprofitar la vessant creativa del jovent per tal d’apropar-los a un món 

del qual encara desconeixen els seus beneficis i al qual identifiquen amb els tòpics que escolten a 

l’escola sense entendre realment el significat. 

La finalitat fonamental és, doncs, fomentar els hàbits lectors entre els adolescents i joves de 13 a 

18 anys com a eina de desenvolupament individual. 

Aquest Projecte és fonamenta en la conveniència que els joves incloguin la lectura dins els seus 

hàbits d’oci en un ambient en què la majoria dels joves consideren la lectura com quelcom avorrit i 

sense sentit que no els ha d’aportar res a la seva visió del món i que, en el cas d’aquells que 

encara estan en edat escolar, identifiquen la classe de Llengua (que incorpora tan Llengua i 



 

8 
                                                      La lectura i els adolescents o de la simbiosi entre el que els convé i el que els atrau 

                                                                                                                                                          Rosa Mª Mondéjar Escolano 

Literatura - Catalana o Castellana -)  com una assignatura simplement avaluable, sense cap 

interès ni sentit. 

 

Quins beneficis pot aportar la lectura als joves als quals ens adrecem? 

La lectura no és només una acció automàtica sinó que implica la comprensió d’un text. Aquesta 

comprensió, però, no està associada únicament a l’assimilació del lèxic, sinó que hauria 

d’incorporar les habilitats lectores de l’individu així com la seva capacitat crítica. La lectura no 

s’hauria d’associar a un aprenentatge com equivalent de memorització. Tot i que la memòria pot 

ser una de les estratègies de l’aprenentatge no ha de ser l’únic. La motivació es podria convertir 

en un importantíssim aliat per tal d’aconseguir un aprenentatge de la Llengua i la Literatura eficient 

i eficaç, i a través d’aquestes aconseguir individus capaços d’analitzar, de qüestionar, de 

reflexionar, de contextualitzar, de participar, de criticar i fer autocrítica, de verbalitzar idees pròpies 

i alienes mitjançant un ús correcte del llenguatge (sintaxis, lèxic, semàntica), en definitiva, fiançar 

les bases per assolir una personalitat ferma i segura, de formar homes i dones lliures. 

La competència lectora, gràcies als seus tres grans eixos (saber llegir, llegir per aprendre i el 

gaudi de la lectura) és essencial per al desenvolupament de l’individu en els àmbits acadèmics i 

socials i imprescindible per la capacitació comunicativa en tant que implica el domini de l’expressió 

oral i de l’expressió escrita, facilitant l’aprenentatge al llarg de la seva vida. 

Així, la lectura esdevindrà, en última instància, una eina privilegiada per assolir una societat en 

què les persones a través de l’hàbit lector aconseguiran unes habilitats i unes capacitats que 

permetran aconseguir el desenvolupament personal i la cohesió social. 

 

Una eina per complementar els mètodes tradicionals d’ensenyament. 

Per tal d’assolir al màxim la finalitat del Projecte, considerem convenient complementar l’activitat 

docent en el marc de l’ensenyament secundari obligatori i el Batxillerat amb altres activitats amb 

els que els joves i adolescents es troben més identificats i que impliquen un cert grau de protesta i 

crítica social.  

Resulta evident, però, arrel de les enquestes realitzades respecte a diferents activitats culturals,  

en les quals no s’ha tingut en compte la capacitat adquisitiva i els hàbits de cada llar,  que les 

preferències dels joves tot i pertànyer a diferent entorn social, tenen punts d’intersecció com ara la 

navegació per les diferents xarxes socials (twitter, messenger, facebook, etc) o la música com les 

més destacades. Aquesta última, que en paraules de Plató “es para el alma lo que la gimnasia 

para el cuerpo”2, representa per als joves, bé a través de la cançó o de la dansa, una eina per 

expressar els seus sentiments, les seves frustracions, les seves inquietuds, la seva força, la 
                                                           
2
 Plató (427 a.C. – 347 a.C.) Filòsof grec  
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manera de refermar-se en la pròpia inseguretat (inherent a l’adolescència), esdevé eina 

reivindicativa, de lluita, de diferencia amb la qual un individu, independentment de l’edat, 

s’identifica. 

I en aquest punt, perquè no aprofitar aquesta significació especial que els joves atorguen a la 

música i cercar el camí més adient per vincular aquest univers a la Llengua? Per què no procurem 

el jovent canvií la seva percepció i aconsegueixi gaudir de l’experiència lectura d’una manera fins 

ara desconeguda?  

El hip hop, mitjançant els elements que el conformen (turntablisme o Djing, el rapeo o Mcing, el 

breakdance o Bboying i el Graffiti), és, des del nostre punt de vista, una eina que pot apropar-nos 

significativament a la consecució de les nostres expectatives.  

 

Per què centrem el Projecte en els adolescents d’entre 13 i 18 anys? 

El foment de la lectura és un tema de reflexió i debat amb molta incidència a pràcticament tots els  

sectors, des del públic (Ministeri d’Educació, Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, 

Ajuntament de Barcelona), al privat (editorials, escriptors) i també, és clar, a l’associacionisme  

(associacions vinculades al món del llibre i/o a la promoció de la lectura, entitats que inclouen dins 

les seves activitats tallers i/o activitats formatives orientades a fomentar la lectura com a eina 

fonamental pel desenvolupament de l’individu). 

Tanmateix, però, considerem que en un primer moment cal la participació de l’individu en un 

entorn familiar com ara l’escola (entesa en el sentit més ampli de la paraula i independentment de 

l’àmbit d’acció –públic o privat-). Creiem fonamental la participació d’un professorat que, 

coneixedor i implicat en la problemàtica que envolta aquest tema, esdevingui pilar fonamental per 

vehicular aquest Projecte. És el o la docent el que més coneix les dinàmiques de cada estudiant 

en particular i de cada grup en general, de tal manera que podrà contribuir a elaborar unes eines 

adequades a les realitats adaptades a contexts determinats, adients i coherents amb la realitat de 

cada grup, contribuint, així, a la consecució dels nostres objectius. 

D’altra banda, hem de tenir en compte que la voluntarietat de l’adolescent, en una etapa de la 

seva vida en què està refermant la seva personalitat, pot estar condicionat per altres dinàmiques 

alienes com ara l’entorn (amics, família, territori). En aquest sentit, és necessari eliminar, o com a 

mínim minorar-ne la incidència d’aquestes, i és per això que proposem emmarcar el Projecte dins 

de l’escola i/o l’institut, en els quals l’activitat podria encabir-se com un complement curricular de 

cada centre dintre dels marges de l’Ensenyament Secundari Obligatori i el Batxillerat, en el que 

treballaríem les tres línies d’especialització (Social, Tecnològic o Científic i l’Artístic) al considerar 

la lectura activitat fonamental en el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat.   

 

L’àmbit territorial del Projecte 
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Si be considerem adients les expectatives creades arrel de la finalitat i els objectius derivats del 

Projecte, creiem que cal delimitar-lo territorialment per tal d’implementar-lo de forma coherent amb 

les característiques de cada territori. És per això que, el barri, com a unitat territorial bàsica de 

proximitat, ens permetrà avaluar, a través dels indicadors corresponents, el grau d’assoliment dels 

diferents objectius en el sí d’un context social i polític concret.  Estem convençuts que d’aquesta 

manera hi haurà una major participació cosa que repercutirà positivament en la difusió de l’activitat 

de la qual els propis alumnes en formaran part.   

 

Els antecedents i la viabilitat del nostre projecte  
 
 
Vincular lectura i hip-hop és una idea innovadora que no té precedents o que, com a mínim, 

nosaltres no hem aconseguit trobar ni a través de les xarxes, ni mitjançant les relacions 

establertes amb centres educatius o altres equipaments culturals ni tampoc cap indici derivades 

dels nostres contactes amb entitats relacionades amb el foment de la lectura. 

El que sí hem constatat són altres experiències que, basades en l’entorn del hip-hop, han 

aconseguir motivar als alumnes en matèries que, fins el moment d’implementació d’aquestes 

activitats, eren considerades com avorrides, com ara les matemàtiques, la literatura, i que ho fan 

no només en alumnes adolescents, sinó que s’inclou en programes d’estudis universitaris. 

Malgrat no tenim constància de que s’hagi fet servir les diferents branques del hip-hop com a eina 
per atraure el jovent cap a la lectura, sí que en tenim d’entitats que han dut a terme experiències 
innovadores respecte a aquest àmbit o d’altres semblants i de les quals el resultat ha estat un èxit.  

Entre aquestes, destacar les següents: 
 
Graffiti i Matemàtiques 

Així, per exemple, l’Institut de Ciències Matemàtiques (ICMAT), juntament amb un institut 
d’investigació mixt del CSIC i les universitats UAM, UC3M i UCM, organitza a la comunitat de 
Madrid una activitat anomenada Graffiti y Mates3 emmarcada en la Setmana de la Ciència. 
Aquesta activitat, del qual l’última edició ha estat l’any 2011, està adreçada a estudiants de 
secundària que assimilen els conceptes matemàtics, com ara el Teorema de la curvatura de 
Gauss-Bonet o el Triangle de Sierpinsky, mitjançant els aerosols. 

Per tal d’iniciar aquesta activitat, que pretén trencar amb els perjudicis i conscienciar que també 
les matemàtiques poden ser eina d’inspiració per a l’art urbà, es posa en marxa un treball de 
comunicació prèvia on els estudiants de secundaria que estiguin interessats poden fer arribar els 
seus esbossos al ICMAT. Els estudiants seleccionats participen en un taller sota la direcció d’un 
artista reconegut en aquest camp, Digo.Art, per tal de dissenyar un graffiti conjunt. D’aquesta 
manera, aquest es responsabilitza de la part artística i l’Institut de Ciències Matemàtiques és 
l’encarregat de potenciar i ressaltar la part matemàtica del graffiti.  

                                                           
3 http://www.icmat.es/cultura/graffiti/paginas/inicio.html 
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Normalment, dos són els espais associats a aquesta activitat: la Residència d’Estudiants i el 
Ramiro de Maeztu, en els quals, normalment, els suports materials són un cub de fusta de tres 
metres d’aresta i una estructura amb forma d’altar. A 2011 l’activitat va crear un “Retaule 
matemàtic” format per un cub desplegat en quatre pannells units per frontisses. 

Tot el procés de creació, així com tota la informació relativa a l’activitat, es pot consultar a la web 
http://www.icmat.es/cultura/graffiti/paginas/proceso_2011.html 

Aquesta és una experiència que, iniciada al 2009, es duu a terme des de fa ja tres anys i de la 
qual, gràcies a l’èxit i l’interès que s’ha creat al respecte, s’està preparant la quarta edició. 
 
Literatura en el Liceo Luisa Luisi a Uruguai 

Estela Acosta és una professora del Liceo Luisa Luisi que intenta apropar la literatura als seus 
alumnes de secundària a través d’un joc de cartes4 especialment creat per fer-lo servir com a eina 
per aproximar-los a una matèria que ells i elles qualifiquen d’avorrida.  

Acosta compren que les noves tecnologies han revolucionat el món de l’entreteniment de totes les 
franges d’edat i que això ha implicat que la lectura i, en concret, la literatura, quedi relegada a un 
substrat molt inferior en la línia de prioritats dels joves. És per això, que ha imaginat una manera 
més “divertida” per vincular-los a la lectura a través de les cartes, aquest mètode ha estat 
reconegut pel Ministeri d’educació i Cultura d’Uruguai tot i que no compta amb el vist-i-plau de la 
Inspecció de Secundària.  

Acosta, gràcies als bons resultats que està obtenint entre els seus alumnes, ha fet extensió de 
l’activitat amb els pares, amb els quals ja ha realitzat dos tallers, l’èxit dels quals avala el seu 
innovador mètode d’ensenyament. 
 
La Complutense de Madrid5 

Francisco Reyes, un professor de Publicitat en la Universitat Complutense de Madrid, imparteix 
una assignatura anomenada “Graffiti, breakdance y rap: hip-hop y medios de comunicación”, 
resultat d’una tesi doctoral basada en el hip-hop i que va ser el punt de partida d’una proposta que 
li va oferir la possibilitat d'ensenyament del món del hiphop com a eina de comunicació.   

Aquesta assignatura que ja ha estat plantejada com a tal a nivell universitari en altres països com 
per ara EEUU i que treballa sobre la història del hip-hop, és avaluada molt positivament tant pel 
professorat com pels alumnes, els quals han pogut fer coses inimaginables en d’altres 
assignatures com introduir a l’aula un discjockey o fer classe al metro entretant ballen els 
“breakers”. 

Un vocabulari pobre, faltes d’ortografia en les redaccions, deficiències en els nivells de cultura 
general o uns recursos de comunicació molt deficitaris, van ser el punt de partida per la seva tesi 
doctoral. A partir d’aquí, els alumnes queden vinculats al projecte en tant que els permet conèixer 
el qui, com i per què de les diferents branques del hip-hop. 
 
 
Sant Andreu del Palomar, un barri de referència 

                                                           
4 http://www.lr21.com.uy/comunidad/218591-profesora-de-literatura-aplica-novedosa-tecnica-para-ensenar 
5 El hip-hip aporta aire fresco a los planes de estud io y a la Universidad . Http://www.fundeu.es/noticias-articulos-el-hip-hop-aporta-
aire-fresco-a-los-planes-de-estudio-y-a-la-universidad-4380.html 
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Per a la implementació d’aquest projecte hem cregut convenient apropar-nos a un barri que, per la 

seva idiosincràsia, doncs tot i configurar-se com un barri que, en general, segueix la mateixa 

dinàmica de la resta de barris que conformen la ciutat comtal, és presenta com a únic per la seva 

trajectòria a nivell social, econòmic, i, per descomptat, cultural. Una trajectòria basada en la lluita, 

en el inconformisme, en la transformació, en la adaptació a les adversitats i en l’aprofitament 

d’aquells recursos dels quals ha pogut disposar al llarg del temps. És justament aquest afany de 

superació continuada i l’emmarcament dins d’aquest barri d’un important número de centres 

docents (41 públics i 18 privats) que facilitaran la difusió de les nostres activitats dins la comunitat 

educativa, allò que fa d’aquest territori un espai singular per a la implementació del nostre 

projecte.  

Sant Andreu del Palomar, juntament amb sis barris més (Trinitat Vella, Baró de Viver, Bon Pastor, 

La Sagrera, Navas i el Congrés i els Indians), forma part d’un dels nou districtes que conformen la 

ciutat de Barcelona. Situat al nord-oest de la ciutat, limita al nord amb el municipi de Santa Coloma 

de Gramenet, a l’oest amb el districte de Nou Barris, a l’est amb el de Sant Martí i al sud amb el 

d’Horta Guinardó. (Annex 1) 

Barri molt dinàmic, del qual ja hi ha referències des de l’any 992, que passà d’una economia 

basada en l’agricultura del regadiu afavorida a l’aigua que des del segle X li arribava del Rec 

Comtal en el seu camí entre Montcada i Barcelona a una forta economia industrial 

Aquesta circumstància afavorí al llarg dels segles XIX i XX, amb la Industrialització, l’ampliació 

d’un petit poble concentrat en els seus antics límits romans, d’els quals l’actual carrer Gran de 

Sant Andreu n’era l’eix principal i antiga via romana. La necessitat de grans superfícies per a 

l’establiment de noves indústries i la impossibilitat de trobar espais en el nucli de la ciutat de 

Barcelona es resolgué localitzant aquestes en els territoris límits de la ciutat, convertint-se el barri 

de Sant Andreu en un dels espais escollits i on s’assentaren empreses com la tèxtil Fabra i Coats, 

La Maquinista o la Fabricació Nacional de Colorants, a més d’un important número d’empreses 

petites i tallers. Aquest dinamisme econòmic s’ha convertit en característica diferenciadora del 

barri juntament amb la important activitat sociocultural que es manté avui en dia. 

Actualment, les expectatives vers el barri es veuen ampliades amb les obres de l’estació de l’AVE 

que es preveu impliqui un abans i un després tan a nivell de barri com del mateix districte (tot i que 

no de forma lineal entre els diferents barris que el conformen), de manera que s’esperen 

importants canvis urbanístics com ara la creació d’extensos espais residencials a banda i banda 

del traçat ferroviari o la possibilitat de connectar barris i districtes fins ara separats 
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Sant Andreu del Palomar, amb una extensió de 184,1 ha., representa el 1,80% de la superfície de 

la ciutat de Barcelona i el 28,42% del districte de Sant Andreu. Compta amb 55.835 habitants6, 

amb una renda per càpita mitjana de 78,6%7 constituint el 38,02% de la població total del districte i 

el 3,45% de la ciutat de Barcelona. La característica, però, d’aquests índexs demogràfics és que 

permeten observar una població en què, analitzant per grups d’edat, l’índex de població major de 

65 anys (18,7%) és molt superior a la dels joves d’entre 15 i 24 anys (8,7%), seguint la línia del 

districte i de Barcelona ciutat, representant un índex de sobreenvelliment8 del 51,4%. 

Pel que fa a l’origen de la població, i seguint les mateixes fonts, un 58,6% és de Barcelona, un 

7,1% de la resta de Catalunya, un 22,8% de la resta d’Espanya i un 11,5% de l’estranger. En 

aquest últim cas, hauríem de destacar els percentatges de Equador, Marroc i la Xina d’on 

provenen el 0,9%, el 0,51% i el 0,6% respectivament del total d’habitants del barri de Sant Andreu. 

Destacar, a més, que d’entre el total de població únicament un 8,1% consten com a estrangers, 

entretant la resta, és a dir, el 91,9% són nacionalitzats espanyols. 

D’altra banda, fer constar que el nivell acadèmic de la població major de 16 anys ens permet 

observar que només el 17,5% de la població compta amb títol universitari o titulació superior en 

tant que el 25,7% té com a única qualificació l’ensenyament primari o el certificat d’escolaritat, el 

23,5% el Batxillerat elemental/graduat escolar/ESO, i el 25,3% el Batxillerat 

superior/BUP/COU/FPII, reflectint percentatges semblants a d’altres barris que conformen el 

districte, com ara La Sagrera o El Congrés, però diferenciant-se de forma important d’altres com 

Bon Pastor o La Trinitat Vella, en els que coincideix una major població d’origen estranger. 

Sant Andreu del Palomar referma al llarg de la seva història una important tradició vers 

l’associacionisme del qual n’és exemple clar la Biblioteca Fabra i Coats. 2002 representa pel barri 

de Sant Andreu la culminació d’una lluita que des de 1990 portava a terme l’Associació de veïns 

per reeixir en l’intent de transformar les dependències de la fàbrica de filatures Fabra i Coats, 

complex industrial fundat per Ferran Puig i Gibert en 1838, en un espai cultural envoltat per una 

plaça, zona verda, pistes esportives i un aparcament subterrani. Aquesta fàbrica que té una 

rellevància econòmica i social en el barri des de sempre, visqué una recessió econòmica a partir 

dels anys 70, reduint la seva producció industrial i es va veure obligada a desfer-se’n d’alguns dels 

seus edificis, on actualment tenen la seu l’Administració de l’Agència Tributaria de Sant Andreu, la 

Biblioteca Ignasi Iglesias, la Fàbrica per a la creació (ubicada en la tercera planta del mateix edifici 

on està situada la biblioteca) i un espai en la confluència dels carrers Segre i Sant Adrià en el que 

avui en dia s’està construint un centre per a la creació. 

                                                           
6
 Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Sots-Direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia. 

Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny 2010. Ajuntament de Barcelona 
7 Índex RFD. Barcelona=100 
8 Pobalció >75 anys/población >65 anys*100 
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La lluita de la gent del barri aconseguí que es deixés de banda el projecte de construcció de pisos 

i es substituís per la construcció de l’actual biblioteca municipal projecte en el qual van participar 

set arquitectes. Aquesta nou seu va permetre afavorir el paper de la biblioteca com un dels 

centres culturals neuràlgics dins d’un barri on la cohesió social, la participació i les xarxes culturals 

i socials són punts molt destacables. És fàcil entendre doncs perquè la biblioteca s’ha convertit en 

un dels eixos principals de la cultura en el barri on, amb l’ajuda d’una adequació urbanística de 

l’espai afavoreix que aculli sovint activitats com festivals de música, espectacles infantils, balls de 

sardanes o altres programacions que la configuren com fonamental per a la vida sociocultural dels 

andreuencs i que compta entre alguns dels seus representants il·lustres a Ignasi Iglesias Pujades 

(dramaturg i poeta modernista), Josep Lluís Pons i Gallarza (poeta), Martí Pous i Serra 

(historiador) o Joan Pich i Santasusana (violoncel·lista, director d’orquestra i compositor). 

L’àmplia xarxa d’equipaments culturals del barri es tradueixen en clau de proximitat, que a més 

d’oferir els serveis bàsics inherents a cada tipologia concreta, intenta adaptar les seves activitats i 

programacions a les necessitats de l’entorn, incorporant sovint els suggeriments i propostes que 

els fan arribar la gent del barri. 

A més de les ja esmentades Biblioteca Fabra i Coats o la Fàbrica de Creació, i d’altres com 

l’Escola Superior d’Art i Disseny de La Llotja, l’Escola Municipal de Música, en podríem destacar 

els següents equipaments culturals: 

- Centre Cívic: la seva ubicació al bell mig del barri i el fet que ocupi un edifici de llarga tradició 

andreuenca, la fàbrica de teixits Can Balcells, el converteix en un espai de proximitat fins i tot pels 

nouvinguts, que manté les seves portes obertes permeten observar, ja des de fora, una gran sala 

expositiva. Engloba tres funcions dins la seva activitat: d’una banda la funció social, en tan que 

promou la democratització de la cultura; d’altra, la funció educadora, en tan que organitza cursos i 

tallers de les diferents àrees del coneixement; i, finalment, la funció de servei, en tant que intenta 

satisfer les necessitats de la població i millorar-ne l’oferta cultural. Constitueix, juntament amb Can 

Fabra (Biblioteca) i el SAT (Sant Andreu Teatre), un dels vèrtex culturals del districte, anomenat 

“triangle de la cultura”. 

- Sant Andreu Teatre: amb 45.486 espectadors durant el 2010 aquest equipament destaca com a 

vehicle de cohesió social i participació ciutadana mitjançant una programació adaptada a tot tipus 

de públic i a preus considerats com assequibles. La seva intencionalitat és presentar-se com un 

espai de proximitat on no només tenen cabuda espectacles professionals, sinó que acull també 

programació amateur. 

Dintre de l’àmbit cultural, el barri compta amb un número important d’associacions que s’integren 

en àmbits com al música, la fotografia i la cultura popular i tradicional, entre d’altres, com són per 

exemple La Societat Coral La Lira, els Bastoners de Sant Andreu, els Diables de Sant Andreu, la 

Confraria Barretinaire o La Satànica de Sant Andreu.  
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Finalment, per tal d’avaluar la implementació del projecte que proposem, cal preveure quins són 

els instruments que tindríem a l’abast i que ens permetrien el treball transversal amb l’àmbit de 

l’Educació. En aquest punt doncs, és convenient esmentar que Sant Andreu compta amb una 

oferta formativa  amb un total de 59 centres que corresponent al següent detall:   

 

Centre Núm. centres Infantil Primària ESO Batx. Esp ecial FP Adults 

Públics 41 10 20 6 13 2 0 3 

Privats 18 13 12 12 7 1 4 0 

 

Entre els centres públics cal fer constar que hi ha un centre d’ensenyaments artístics i d’idiomes i 

6 serveis educatius entre els quals s’integren l’Equip d’Assessorament Pedagògica o el Servei 

Complementari d’educació infantil ABS Sant Andreu, entre d’altres. 

Hi ha, doncs, més de  quaranta dos centres en els quals s’imparteix classes als joves d’entre 13 i 

18 anys, edats per a les quals està pensat el nostre projecte. 

Cal conèixer, però, les especificitats dels sector en el qual s’emmarquen els nostres objectius. 

 

 

Lectura i Biblioteques i l’Editorial, sectors impli cats en el foment de la Lectura 

 

Creiem convenient fer al·lusió ambdós sectors, Lectura i Biblioteques, d’una banda, i l’Editorial, de 

l’altra, doncs considerem que el foment de la lectura està força relacionat amb tots dos. 

Lectura i Biblioteques 

Hi ha consens en considerar el foment de la lectura com a funció prioritària de les biblioteques. La 
promoció de la lectura i el foment de l’hàbit lector són dos dels objectius fonamentals d’aquests 
equipaments. Tanmateix, segons l’Estudi de l’Observatori de biblioteques, llibres i lectura de la 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona9, un 93,9% escull com 
a lloc de lectura la llar, enfront a un 20,7% que ho fa al transport i només un 2,7% llegeix a les 
biblioteques. 

Malgrat l’alt nivell educatiu de la població catalana, amb un percentatge elevat de graduats 
universitaris, i l’alt nivell assolit per les nostres biblioteques respecte a la qualitat de les 
infraestructures i fons bibliotecari, la manca d’hàbits lectors entre la major part de la població 
obliguen a un replantejament de les polítiques adreçades al foment de la lectura en general, i en 
especial entre el jovent. Les dades, però, són diferents a l’Estat espanyol on l’Observatori de la 
Lectura i el Llibre10 que, arrel de es enquestes realitzades a una mostra de la població, rebel·la 
que un 90,4% de la població espanyola igual o major de 14 anys afirma llegir, independentment 

                                                           
9 Baró, Mònica i Mañà, Teresa. Estudi sobre les accions de foment de la lectura a les biblioteques públiques de Catalunya.  
Observatori de biblioteques, llibres i lectura. Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona 
http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Activitats/Estudi_foment_lectura.pdf 
10 Ministerio de Cultura de España. El sector del libro 2010. http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/Sector_libro_2010.pdf 



 

16 
                                                      La lectura i els adolescents o de la simbiosi entre el que els convé i el que els atrau 

                                                                                                                                                          Rosa Mª Mondéjar Escolano 

del format utilitzat (llibre en paper, e-book). Segons aquest mateix informe, a nivell estatal el 
percentatge de lectors de llibres ha augmentat del 55% en 2009 al 61,4% en 2011, destacant, 
principalment, l’increment del percentatge de lectors digitals.(Annex 2) 

Tal i com assenyalen Mònica Baró i Teresa Mañà11 el marc en el qual es desenvolupen les 
biblioteques públiques a Catalunya està caracteritzat per: 

- Un Sistema de Lectura pública al voltant de 333 biblioteques, majoritàriament de titularitat 
municipal. 
 

- Aquests equipaments es distribueixen al llarg del territori marcades pels desequilibris a 
nivell dels recursos econòmics, l’oferta cultural i de lleure i d’hàbits culturals de la població 
que integra. Desequilibris que es veuen agreujats per les diferències de les diferents 
biblioteques respecte a recursos humans i econòmics o per les relacions amb les 
administracions i altres agents (privats o del tercer sector). 
 

- Les biblioteques són percebudes sovint com a espais de lleure i lectura per un públic cada 
vegada més exigent. 
 

Seguint aquest informe de la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, 
podríem resumir l’estat de la qüestió de les activitats de foment de la lectura, entenent aquestes 
com a tota aquella activitat que aporti públic a la biblioteca (independentment de la seva motivació: 
promoció cultural, promoció de la lectura o marketing d’una biblioteca en concret) a partir dels 
següents punts: 

- Respecte a les activitats proposades: 
 

o És característica la contractació externa per a la producció de les activitats, la qual 
cosa permet diversificar les propostes. 

o És recurrent que les biblioteques relacionin la manca d’activitats o la baixa qualitat 
d’aquestes a la falta de recursos, ja siguin econòmics o humans, deficiències en la 
gestió o per la falta de comunicació transversal intermunicipal. 

o La temporalització de les activitats pot contribuir a l’èxit o fracàs de les activitats, tot 
i que acostumen a fidelitzar al públic usuari. 
 

- Respecte als públics als quals s’adrecen: 
 

o Pràcticament totes les activitats estan adreçades a públic infantil o adult, deixant un 
important buit a la franja juvenil. 

o Normalment, hi ha una bona entesa entre altres propostes de foment de la lectura 
en el territori, de manera que unes i altres són compatibles en el temps.  

o Les propostes s’articulen majoritàriament al voltant de   
� l’hora del conte, sovint vinculat a altres tallers i amb una gran varietat de 

suports com la papiroflèxia, les ombres xineses o la música, i articulades al 
voltant de temàtiques com la tradició popular, l’edat mitjana, els pirates, etc.  

                                                           
11 Baró, Mònica; Casas Poves, Juana; Reyes Camps, Lourdes i Mañà, Teresa. La promoció de la lectura a les biblioteques 
publiques de Catalunya: un terreny pròsper que cal endreçar.  12 Jornades catalanes d’Informació i Documentació, maig 2010 
http://www.cobdc.org/jornades/12JCD/materials/comunicacions/pres/REYES_promocio_lectura_BBPP.pdf 
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Aquesta activitat, però, és sovint adreçada als més petits i no tenen gaire 
èxit entre infants majors de 7 anys. Els joves gairebé no es contemplen en 
aquest tipus d’activitat. 

� els clubs de lectura, aquesta sí que abasta un target més ampli que inclou 
des dels infants, als joves i també als adults. En les dues primeres franges 
d’edat l’escola figura com vehiculador d’aquesta activitat de les biblioteques, 
doncs les accions d’aquestes últimes es vinculen amb els centres escolars 
del territori. En aquest cas, caldria fer referència a la creació de clubs de 
lectura que intenten atraure als joves i que tracten temàtiques a les quals es 
senten vinculats. És el cas dels clubs de lectura de novel·la negra que té 
força èxit entre els alumnes de Secundària, com ara a l’Institut Príncep de 
Girona a la ciutat de Barcelona12 

� les tertúlies literàries, en les quals participa, preferentment, públic adult. 

Cal tenir en compte que hi ha una absència important d’activitats adreçades específicament a un 
públic juvenil que és, justament, aquell que més s’allunya de l’hàbit lector davant l’atractiva oferta 
d’oci que té al seu abast. Els clubs de lectura juvenils o les activitats relacionades amb els seus 
interessos lectors, com ara el còmic o les novel·les de gènere, resulten insuficients. Tot i així, hi ha 
una progressiva introducció de les noves tecnologies en les propostes de foment de la lectura 
(clubs de lectura virtuals, blogs, etc) que obren noves possibilitats per aquest target de públic. 

Segons l’Observatori de biblioteques, llibres i lectura, la tria de les activitats obeeix, entre d’altres 
motivacions, als objectius previstos pel Pla anual de biblioteques, als objectius específics de 
promoció de la lectura, als suggeriments dels usuaris o a les propostes dels tècnics de la pròpia 
biblioteca. Hi haurà, per tant, diferències entre els criteris de programació de les diferents 
biblioteques del territori en funció d’aquesta motivació, de manera que en alguns casos es 
prioritzarà activitats d’èxit assegurat en comptes d’aquelles que comportarien més risc i que no 
garantirien l’assistència de públic. 

Però aquestes activitats troben sovint limitacions que incideixen en el seu bon funcionament, com 
ara la no distinció entre activitats de foment de la lectura i altres promogudes per la biblioteca, la 
dificultat de conèixer les programacions de l’entorn per tal d’evitar coincidències, la programació 
d’activitats en franges horàries on es detecta competència per part d’altres propostes d’oci més 
populars, les especificitats de cadascun dels targets als quals s’adrecen o la manca d’eines per a 
l’avaluació que ens doni pautes per a properes programacions, entre d’altres. 

És en aquest marc en el qual intervé la Subdirecció General de Biblioteques de la Generalitat de 
Catalunya13 en virtut de les competències que li atorga la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema 
bibliotecari de Catalunya14. Les mesures adoptades per la Subdirecció s’agrupen en tres diferents 
nivells: la formació dels professionals de les biblioteques públiques, la concessió de subvencions a 
programes municipals de foment de la lectura i, finalment, l’assessorament per a projectes amb 
aquest objectiu mitjançant un banc de bones pràctiques on es recullen propostes i eines per a la 
gestió. 

                                                           
12 Club de Lectura sobre novel.la negra. Biblioteca de l’Institut Príncep de Girona, Barcelona 
http://bibliotecaiesprincepdegirona.blogspot.com.es/2012/01/bcnegra-2012-club-de-lectura-de-novella.html 
13 Generalitat de Catalunya, Subdirecció General de Biblioteques. 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Biblioteques/menuitem.6ac196a374f5a5b009671410b0c0e1a0/?vgnextoid=ded81e1f0f090110VgnV
CM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ded81e1f0f090110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&newLang=es_ES
&pagina=1&id=64b024d4775ab210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD 
14 Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecar i de Catalunya . DOGC núm.1727  de 29 de marzo 
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SID/Documents/Arxiu/LLEI%204_1993,%20de%2018%20de%20mar%C3%A7,%20
del%20sistema%20bibliotecari%20de%20Catalunya.pdf 



 

18 
                                                      La lectura i els adolescents o de la simbiosi entre el que els convé i el que els atrau 

                                                                                                                                                          Rosa Mª Mondéjar Escolano 

Aquesta Llei, que defineix l’estructura del Sistema de Lectura Pública, determina el tipus de servei 
que correspon a cada municipi mitjançant l’elaboració del Mapa de la Lectura Pública de 
Catalunya15, que esdevé un instrument de planificació i avaluació arreu del territori que recull les 
necessitats de la lectura pública i que identifica la biblioteca com un centre d’informació local que 
ha de garantir l’accés amb clau d’igualtat i que ha de mantenir una constant actualització respecte 
a suports i fons de tal manera que pugui satisfer les demandes d’un públic cada vegada més 
exigent. 

Aquest Mapa, que compta entre els seus objectius amb l’estructuració d’una xarxa bibliotecària 
territorial coherent i operativa, parteix de dos eixos bàsicament: la densitat demogràfica i la realitat 
territorial. Sobre aquests fonamenta uns mòduls bàsics de treball com ara el fons bibliotecari 
(ratios de documents per habitant), la superfície de l’equipament (m² en les diferents àrees –
acollida, informació, préstec, revistes, infantil, sales polivalents-), el personal (bibliotecaris, tècnics 
auxiliars, personal subaltern o ajudant de serveis) i l’horari mínim d’atenció al públic. 

Aquesta visió de la biblioteca, alhora eina de proximitat per a la transmissió de la informació a 
nivell local i instrument per al foment de la lectura, és definida per les pautes internacionals que 
per a les biblioteques públiques preveu IFLA/UNESCO16, que destaca la cooperació en el territori i 
el treball en xarxa com a vies de treball per a aquests equipaments. Segons aquest Manifest, les 
biblioteques públiques han d’actuar vers cinc eixos de forma prioritària: l’accés a la informació, el 
suport a la formació, el foment de la lectura i en consegüent desenvolupament cultural, l’espai de 
relació i el suport al desenvolupament personal i servei a infants i joves. 

Són aquests els eixos que han de regir els plans de lectura promoguts pels diferents actors, i és al 
voltant d’aquest marc que es publica, el 19 de desembre de 2011, el Pla Nacional de Lectura 
(2012-2016) sota el títol Impuls de la lectura: 100% lectors 17. Un Pla que té com objectiu orientar 
les accions dels diferents actors per fer-los més rendibles en incrementar els hàbits lectors de la 
població. Entre els diferents eixos del Pla podríem esmentar: l’augment de prestigi de la lectura, 
l’impuls de la lectura en l’àmbit educatiu, l’enfortiment del sector editorial, la inclusió de la lectura 
en els diferents mitjans de comunicació, o una major visibilitat de l’autor. És un Pla enriquit amb 
les aportacions de diferents agents del sector i que, tal i com es pot observar a l’Annex 3, compta 
amb objectius ambiciosos que podríem classificar en: 

- quantitatius: 
o Incrementar els lectors que consumeixen llibres a les biblioteques del 8,2% al 12%  
o Augmentar el número de lectors de llibre digital de 5,8% a 8% 
o Impulsar la presència de la lectura als informatius de televisió del 13% al 18% 
o Incrementar en un 5% la facturació de les editorials catalanes a Catalunya 

 

- Qualitatius: 
o Reconèixer i prestigiar els mediadors de la lectura (llibreters, premsa escrita, 

bibliotecaris, mestres i altres professionals), donant importància social a la lectura 

                                                           
15 Generalitat de Catalunya, Mapa de la Lectura Pública de Catalunya. 
http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/mapa.pdf 
16 IFLA/UNESCO Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del ser vicio de bibliotecas públicas. Federación Internacional de 
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Abril, 
2001. 
17 Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.Pla Nacional de Lectura 2012-2016. Impuls de la 
lectura: 100% lectors.  http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/12/19/15/09/ec0c9353-ae4a-49a3-81ab-c68af8792fc9.pdf 
  



 

19 
                                                      La lectura i els adolescents o de la simbiosi entre el que els convé i el que els atrau 

                                                                                                                                                          Rosa Mª Mondéjar Escolano 

en els diferents mitjans de comunicació o motivant mediadors no professionals com 
ara les famílies, els amics i/o altres lectors. 

o Consolidar i enfortir el sector del llibre, mitjançant, per exemple, el suport financer a 
projectes i plans editorials. 

o Programa d’impuls a les llibreries, a través, entre d’altres mesures, d’ajuts 
específics per a la modernització de les llibreries. 

o Implicar altres actors culturals fent servir, entre d’altres eines, accions relacionades 
amb la lectura (teatre, música, arts visuals, dansa) 

 

Sector Editorial 

La cultura treballa amb valors simbòlics que s’introdueixen en el mercat de diferents maneres i és 

el que la diferència d’altres sectors econòmics. El nou paradigma tecnològic té conseqüències 

socials i culturals molt importants en aquest context. Les oportunitats que ofereixen els productes 

culturals tant en els processos de creació, producció distribució i difusió, tenen com a resultat que 

les TIC’s  esdevinguin imputs que condicionen les tendències econòmiques, culturals i socials, tal i 

com apunta el Llibre Verd de la Comissió Europea18 en referència al potencial de l’economia 

creativa i les seves repercussions en les anomenades indústries culturals creatives que incorporen 

TIC’s, capital i talent. 

Les noves tecnologies i el procés globalitzador han incidit sobre manera en aquest àmbit, on cal 

una adaptació a les TIC’s dels diferents punts de venda (llibreries, entre d’altres) per tal de superar 

les noves dinàmiques de lectura que s’imposen. Tal i com assenyala l’Observatori de la lectura i el 

llibre del MCU,  l’increment de l’edició es justifica arrel de la incorporació de suports diferents al 

paper, especialment al digital, ja que entretant l’edició impresa decreix un 1,0% respecte a 2009, 

en altres suports augmenta fins el 39,6%. Estaríem parlant de l’edició electrònica (CD-Rom, arxius 

d’Internet, DVD) amb 3.715 ISBNs inscrits o altres com ara l’audiollibre o el videollibre, amb 2 i 19 

inscripcions respectivament. En termes de gènere destacarien, a nivell estatal, les Humanitats i 

l’edició de llibres de text. En aquest punt i en referència a les comunitats autònomes, Andalusia 

ocuparia el primer lloc del rànking d’edició en altres suports seguida de la Comunitat de Madrid i 

Catalunya 

El sector Editorial, en un anàlisi per sectors dels components de la producció, VAB i consums 

intermedis, indica que el sector del llibre i premsa manté uns indicadors superiors a la resta de 

sectors culturals i que contribueix al PIB en un percentatge del 40,3 en el període des de 2000 a 

2009, segons dades del Ministeri de Cultura19 publicat al novembre de 2011, i que suposa uns 

ingressos per dret d’autor d’uns 183,2 milions d’euros, dels quals les grans editorials en són 

                                                           
18

 Comissió Europea. Llibre Verd. Alliberar el Potencial de les indústri es Culturals i Creatives . Brussel·les. COM (2010)  
19 MCU. Cuenta Satélite de la Cultura. Principales resultad os 2000-2009  
http://www.mcu.es/estadisticas/docs/CSCE/principales_resultados-2011.pdf 
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capdavanteres i Catalunya es situa com a comunitat autònoma destacada entre la resta de l’Estat 

espanyol, segons el MCU20. 

A Catalunya concretament, s’ha donat un augment del 43,1% del conjunt de títols publicats dins 

l’Estat espanyol tot i que les publicacions en llengua catalana han patit un decreixement. 

Tanmateix, el tiratge, entès com el número total d’exemplars impresos d’una mateixa publicació, 

ha patit una reducció important segons el MCU21, entre els quals la Literatura representa el gènere 

més publicat i Catalunya ocupa el segon lloc darrera a Comunitat de Madrid. Segons l’INE, només 

el 3,7% dels títols supera els 5.000 exemplars, confirmant la tendència a l’edició de més títols però 

en menor número d’exemplars. Pel que fa a Catalunya, Marín assenyala que tot i augmentar els 

exemplars no ho fan els editats en català, decreixement que l’ICIC22 comptabilitza pel 2010 en un 

12%. 

Pel que fa als gèneres, tot  i que amb índexs inferiors respecte a 2008, la Literatura, la Història i la 

Crítica literària són els gèneres més editats a l’Estat espanyol, a les quals segueixen el Dret i 

administració pública i, en tercer lloc, per Història i biografies. En 2010 en Catalunya, segons 

l’ICIC, també la Literatura ocupa el primer lloc del rànking seguida del text no universitari i del llibre 

infantil i juvenil. Això canvia respecte a les publicacions en llengua catalana, en què l’ordre s’altera 

passant la Literatura al tercer lloc i deixant el primer al text no universitari, marc en el que el 

gènere de ficció comença a tenir una certa incidència. 

Malgrat que encara és palès l’escàs hàbit de lectura entre la població espanyola, l’Observatori del 

MCU apunta a l’augment del número de lectors en temps d’oci. Així, segons l’informe Hábitos de 

Lectura y Compra de Libros en España23, la lectura (58,7%) es situa entre les activitats més 

habituals en temps d’oci, juntament amb escoltar música i anar al cinema. D’aquest percentatge, 

el 45,1% són lectors habituals. Es considera probable que ens propers anys, els suports digitals 

afavoreixin un increment del número de lectors, sobretot entre els més joves. Es tractaria de 

superar les mancances d’hàbits de lectura que assenyala Doria24 i que incideixen en el desequilibri 

entre l’augment de les publicacions i l’estancament de les vendes, on, tal i com assenyala Marín, 

el llibre escolar és un factor “distorsionador”. 

Gràcies a les noves tecnologies s’obre un nou ventall de possibilitats, noves oportunitats de 

participació per al públic, però cal que es prodiguin unes polítiques culturals que acaronin 

                                                           
20 MCU. http://www.mcu.es/libro/MC/PEE/estadisticas/autorAnual.html 
21 MCU. Anuario de estadísticas anuales 2010 . http://www.calameo.com/read/000075335520a6fedebab 
22 ICIC 
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=8ef3b001925161
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8ef3b00192516110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
23 http://www.federacioneditores.org/SectorEdit/Documentos.asp 
24 Doria, S. Radiografia (amb ombres) de l’edició . Barcelona metrópolis mediterrània, Edició, capital Barcelona 
http://www.bcn.es/ublicacions/b_mm/bmm60/bmm60_qc33.htm 
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l’Educació com l’eina fonamental i bàsica per a la consecució d’un públic crític i reflexiu que sigui 

capaç de triar entre allò que és banal del que realment val la pena.  

Les polítiques públiques contribueixen a la democratització de la cultura i a la pluralitat de la vida 

social a través d’instruments que afavoreixin la participació ciutadana tant en la creació com en la 

vida cultural de la comunitat.  

D’una banda, mitjançant l’acció normativa, orientada a la protecció de la propietat intel·lectual, el 

suport a la creació, la provisió i/o coordinació de serveis (com en el cas de les biblioteques), el 

disseny de noves polítiques educatives que integrin l’hàbit a la lectura com a via fonamental de 

l’aprenentatge. D’altre,  Les subvencions es plantegen coma a eines per enfortir el mercat (interior 

i exterior), impulsar la difusió de la nostra cultura i per fomentar la lectura. Tal i com assenyala 

l’ICIC, els beneficiaris abasten tots els agents del sector (distribuïdors, llibreries, associacions, 

fires, empreses, i els àmbits són la producció, la digitalització, la promoció i el desenvolupament 

empresarial, entre d’altres.  Suports a la promoció del llibre o la lectura (SAP), a la difusió de les 

lletres catalanes (Institut de les Lletres Catalanes) o la promoció exterior de la llengua i la cultura a 

l’estranger (Institut Ramón Llull), en són alguns dels més destacats. 

Ambdues són formes de intervenció vàlides per posar en pràctica estratègies per a la producció, 

distribució, difusió i promoció del producte cultural en general i del llibre en particular, en un 

context que posiciona la cultura com a element d’integració i de cohesió social i que, al mateix 

temps, ha de promoure el respecte a la diversitat i contribuir a l’augment del capital social.  

A títol d’exemple, podríem citar, en cas de Catalunya, a La Institució de les Lletres Catalanes que 

depèn orgànicament del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de 

Catalunya, que promou, entre d’altres, la presencia dels escriptors a les escoles tant 

d’ensenyament primari com a secundari en un intent d’aproximar els alumnes al cosmos de la 

lectura. 

Cal tenir en compte que els consumidors han modificat els seus hàbits socials, culturals i, en 

conseqüència, de consum, que han motivat, tal i com apunta Emilia Martínez25, una actitud on les 

modes (temàtiques, de format) són l’eix del consum. En aquest context, la digitalització fomenta un 

nou tipus de lectura que, malgrat la reducció de costos i la connectitivitat amb lectors més 

dispersos, no és previsible que substitueixi definitivament al llibre editat en paper, doncs aquest 

s’associa a la sensibilitat del lector. 

Seria convenient que, com assenyalà aquesta ponent, l’editor es faci eco de la necessitat de 

l’edició digital, fent rendibles les seves inversions i convertint-la en eina per a l’ensenyament, cosa 

que, actualment, aquí a Catalunya ja s’està introduint des de fa uns anys des de primer d’ESO i 

                                                           
25

 Martínez, Emilia. Una mirada hacia el futuro de la edición . Conferència. Congreso Internacional del Mundo del libro. México, 2009. 
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que, a pesar d’inconvenients com ara la falta de mecanismes de control a l’aula respecte a les 

consultes de l’alumne, hauria d’esdevenir una eina pel conjunt d’educadors. Polítiques de foment 

de la lectura com les que es descriuen al nou Pla Nacional de Lectura 2011-201526 aspiren a 

educar en la lectura als infants i reduir així el fracàs escolar27 

L’Educació és instrument essencial28 per a l’equiparació d’oportunitats per al gruix de la societat, 

de tal manera que caldria el treball conjunt de tots els agents culturals (sector públic, privat i 

societat civil) per a “socialitzar” el llibre a l’espai d’oci i contribuir a l’augment de lectors des de 

l’escola, la qual cosa garantirà la lectura crítica i reflexiva. En aquesta línia, la intervenció de 

l’Estat29 resulta imprescindible per tal de promoure les capacitacions tècniques i socials per a la 

disminució de la bretxa digital que amenaça la cohesió social. Programes com La Cartonera30 

contribueixen a aquest sentit crític i a la assumpció del domini del text a nivell tècnic i conceptual. 

Segons El Sector del Libro en España31 el percentatge de persones majors de 14 anys que 

asseguren llegir un llibre al trimestre ha augmentat a un 58% durant el primer trimestre de 2011 

respecte al 55,5% en 2006 o el 55% en 2009. L’augment de l’hàbit lector, segons aquest informe, 

respondria al següent detall: 

 

Tipus de lector 2009 2010 1er trimestre 2011 

Lector freqüent 41,3% 43,7% 45,1% 

Lector ocasional 13,7% 13,3% 12,9% 

No lector 45,0% 43,0% 42,0% 

 

Aquests índex podrien variar gràcies a la implementació de mesures adoptades per a la promoció 

de la lectura, bé ja existents o de futures noves propostes. 

Si tenim en compte les franges d’edat, les dades a Catalunya32 serien les següents: 

 

Tipus de lector 15 a 29 anys 30 a 44 anys 45 a 65 a nys > 65 anys 

Lector habitual 534,71 646,79 529 264,1 

                                                           
26 http://www.planlectura.educ.ar 
27 Els nens han de llegar 25 llibres l’any. Ara.cat, 2 desembre de 2011 
28 Pacheco, Laura Emilia. Educación y cultura: el binomio alrededor del libro . Congreso Internacional del Mundo del Libro. México, 
2009. 
29 Zapata López, Fernando. Algunos cimientos para las políticas públicas. Congreso Internacional del Mundo del Libro. México, 
2009. 
30 Sommer, Doris. Lectores creativos, ciudadanos plenos: las enseñanz as de La Cartonera. Congreso Internacional del Mundo del 
Libro. México, 2009. 
31 MCU. El sector del libro en España 2010 . Observatorio de la lectura y el libro. 
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/sector_libro_2010_nov11.pdf 
32 Idescat i Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Enquesta de consum i pràctiques. Unitats en miler s de persones. Dades 
2006. 
culturals.http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=1676&V4=1690&ALLINFO=TRUE&PARENT=25&CTX=B 
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Lector ocasional 679,36 746,35 656,36 385,89 

Total 1.214,66 1.393,14 1.185,36 649,99 

 

D’aquesta manera es pot constatar que els adolescents i joves manquen d’hàbit lector. En aquest 

sentit, arrel d’una enquesta realitzada a una mostra de 74 estudiants d’ESO i Batxillerat, d’entre 14 

i 17 anys, de centres d’educació públiques i privades del barri de Sant Andreu ens permeten 

verificar les següents circumstàncies: 

- L’hàbit lector i el rendiment acadèmic sembla que estan força vinculats malgrat els estudiants no 

reconeguin aquesta vinculació entre el grup. 

- Respecte a la freqüència lectora:  un 23% manifesta llegir molt poc i fer-ho únicament com a 

resultat d’una exigència acadèmica i, per tant, només durant el curs; tanmateix, únicament un 15% 

que llegeix pel plaer que els aporta la lectura independentment de la periodicitat del curs. 

- Pel que fa al seu temps d’oci, aquests estudiants prioritzen els amics (38,46%) i el cinema 

(26,92%) al teatre o els museus, activitats a les quals reconeixen no haver assistit mai en un 

53,84%, i un 46,15% respectivament. 

- La distribució dels percentatges i tenint en compte quines són les activitats a les quals els 

alumnes dediquen més de tres hores setmanals correspon al següent detall: les xarxes socials 

(65,38%) i la pràctica de l’esport (53,86%) es situen com capdavanteres en el ranking seguides 

pels jocs com la Play o la DS (50%), estudiants dels quals únicament un 38,46% dedica més de 

tres hores setmanals a l’estudi, al qual un 50% dedica entre una i tres hores i un 11,53% menys 

d’una hora. 

- L’utilitat de la lectura és un dels punts més consensuats entre els enquestats, doncs 

pràcticament el 85% considera que els permetria enriquir el llenguatge i escriure amb correcció. 

- L’àmbit familiar aporta, per la seva banda, una important informació respecte al cultiu de l’hàbit 

lector a la llar, facilitant uns resultats d’un 26,92% de pares enfront al 50% de mares als quals els 

seus fills i filles qualifiquen com a lectors al veure’ls llegir sovint.  

Aquest àmbit familiar també ha estat analitzat mitjançant una enquesta en la qual se’ls consultava 

als pares respecte als seus hàbits lectors  i les condicions per a facilitar als seus fills i filles 

l’adquisició d’aquests. Un percentatge molt alt dels qüestionats reconeixen que només compren 

llibres amb motiu de la Diada de Sant Jordi o pels aniversaris dels membres de la família. A més, 

molts d’ells manifesten el seu desinterès per les lectures que els seus fills i filles fan a l’escola o 
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institut. Normalment, aquests pares “desinteressats” coincideixen amb aquells que no ajuden als 

seus fills i/o filles a planificar, dins els seu temps d’oci, un temps per a la lectura. 

Aquests pares assenyalen majoritàriament conèixer i expressar missatges de forma correcta i 

coherent com a prioritat bàsica de l’aprenentatge lingüístic, seguida per l’habilitat de saber 

construir un discurs coherent i adequat. En aquest punt, coincideixen amb els professors que 

consideren la primera d’elles com l’objectiu fonamental a assolir. 

Finalment, les recomanacions d’alguns d’aquests pares continuen la línia del foment de l’ús de les 

biblioteques del barri per part dels professors, així com en la necessitat que aquests recomanin 

llibres i, juntament amb unes directrius institucionals molt més dinàmiques, s’aprofitessin les 

inquietuds natural que els nens acostumen a demostrar per introduir-los en lectures més crítiques i 

més allunyades de les lectures curriculars. 

Detectades les deficiències i les necessitats del sector, i per tal de tenir una visió més àmplia de 

les dinàmiques desenvolupades al voltant del foment de l’hàbit lector, ens caldria conèixer com 

integren aquest objectiu les polítiques culturals. 

 

Amb qui compartim la voluntat de foment de la lectu ra? 
 
 
L’actual disseny curricular està pensat per avançar en projectes com ara l’Informe Delors versat en 

l’educació al segle XXI, o l’estudi PISA de l’OCDE, que avaluen l’aprenentatge de la lectura 

juntament a dues àrees més com les matemàtiques i les ciències naturals, totes tres  

considerades matèries imprescindibles per al desenvolupament personal dels joves capacitant-los 

per a processos formatius posteriors.  

Aquest currículum, que inclou tan les competències bàsiques que ha d’assolir l’alumne com els 

objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació, és resultat de la concatenació de 

decisions a tres nivells: d’una banda, el Govern, que, mitjançant la Llei Orgànica d’Educació, 

defineix les línies bàsiques d’ensenyament; d’altra banda, la Generalitat de Catalunya com 

administració autonòmica, que estableix l’ordenació dels ensenyaments bàsics obligatoris; i, 

finalment, els centres docents, els quals gràcies a la seva autonomia elaboren un projecte 

curricular adaptat a les necessitats dels seus alumnes. 

En aquest punt, i tal i com assenyala Teresa Mañá33, la preocupació pels baixos índex lectors de 

la població i els alarmants resultats obtinguts en les proves PISA de comprensió lectora entre els 
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 Mañá, Teresa; Agustí, Lluís i altres autors. La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009).  Anuari de l’Observatori de 
Biblioteques, Llibres i Lectura 
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escolars, obliguen a les administracions i als organismes que d’elles depenen, com ara les 

biblioteques i els centres docents, a centrar els seus esforços en el foment de la lectura, esforç al 

qual es sumen altres iniciatives privades i del sector de l’associacionisme.  

El Pla de Foment de la Lectura del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport parteix de l’inevitable 

vincle que uneix la lectura i l’escriptura, en el qual la primera és considerada com a eina de 

desenvolupament de la personalitat i de socialització de l’individu com element essencial per la 

convivència. Els objectius, la majoria dels quals formen part del Pla Nacional de Lectura de la 

Generalitat catalana, inclouen impulsar en col·laboració amb les administracions competents, 

l’accessibilitat i una dotació adequada de biblioteques públiques i escolars. A més, pretén facilitar 

l’accés a la lectura als col·lectius amb dificultats (immigrants, gent gran, discapacitats) amb l’ajut 

d’ONG i altres institucions públiques i/o privades34.  

Activitats d’animació a la lectura com les fires del llibre infantil i juvenil, la campanya Libros a la 

calle o la Campanya Maria Moliner per a municipis de menys de 50.000 habitants, o el foment de 

l’hàbit lector en els centres docents convidant als estudiants de secundària i Batxillerat a la lectura 

dels clàssics des d’una perspectiva creativa, són algunes de les accions que promou el Ministeri. 

D’altra banda, el Pla Nacional de la Lectura (2011-2015) de la Generalitat de Catalunya, del qual 

l’eix és l’augment dels hàbits lectors dels ciutadans i la seva competència lectura com a eina per a 

garantir la participació de l’individu en la societat global incrementant el seu accés al coneixement 

i, al mateix temps, ampliar el capital cultural i humà del país. Aquest Pla Nacional de la Lectura té 

com a eixos d’acció: l’impuls de la lectura en l’àmbit educatiu, l’increment de la lectura a les 

biblioteques, l’enfortiment del sector editorial i llibreter, i l’augment de la presència del llibre i la 

lectura a la societat, entre d’altres. 

En aquest sentit, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya incorpora com a 

objectiu estratègic del Pla la millora de l’èxit escolar de l’alumnat en general i ho fa cercant la 

millora de la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels 

infants i joves, doncs la competència lectura és el fonament dels aprenentatges i eina 

imprescindible per a la integració en la vida adulta. La lectura a l’escola afavoriria l’aprenentatge, 

esdevindria estratègia transversal i sistemàtica per a la millora del rendiment escolar i, 

possiblement, contribuiria al foment de l’hàbit lector. 

Els resultats del Pla del període 2008-2011, que cercà la implicació d’acords de tots els sectors 

(administració pública, entitats i empreses dels sectors vinculats a la lectura, així com entitats i 

empreses d’altres sectors)35 animen a continuar treballant en aquesta línia. Les accions 

desenvolupades bé al voltant dels entorns lectors (Itineraris de Lectura En Veu alta, Portal 

Cataclic, Municipi Lector, etc.), el treball genèric amb el públic (Nascuts per llegir, Tasta’m, Guia 

                                                           
34 Ministerio d’Educació, Cultura i Esports. Plan de Fomento de la Lectura. http://www.mcu.es/libro/MC/PFL/Introduccion.html  
35 Generalitat de Catalunya. Institució de les Lletres Catalanes. Pla de Foment de la Lectura. Balanç 2008-2010  
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per a fills lectors, etc.), estratègies específiques de comunicació i difusió (La Setmana de TV, 

suport a les fires del llibre, etc.) o la creació de nous recursos i eines per al foment de la lectura 

(Estudi d’hàbits lectors, Banc de Bones Pràctiques, tec) s’estructuren en funció d’uns objectius que 

tornen a ser fonamentals en el nou Pla (2012-2016), ja definit anteriorment, com ara entendre la 

lectura com a via d’accés al coneixement, augmentar els índex de població lectora, facilitar l’accés 

a la lectura del públic en general, identificació de la lectura com a eina de progrés nacional i de 

cohesió social. 

L’Institut de les Lletres Catalanes36, per la seva banda, com a entitat autònoma del Departament 

de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, compta entre els seus 

objectius amb el de promoure la literatura i fomentar la lectura en general, i entre les seves 

funcions un programa de promoció de visites d’escriptors a les escoles o centres culturals amb 

activitats com Itineraris de lectura o Al vostre gust, en col·laboració amb el Departament 

d’Ensenyament. 

Dins l’àmbit local, la Gerència del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona fomenta la 

lectura mitjançant els bibliobusos37 en municipis d’entre tres-cents i tres mil habitants. Actualment 

la xarxa està integrada per nou bibliobusos que donen cobertura a 103 municipis. 

El Consorci d’Educació de Barcelona, congestionat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 

de Barcelona, escollí en desembre de 2011 quaranta cinc centres on implementar el seu programa 

d’impuls de la lectura38 entenent aquesta com estratègia transversal de millora del rendiment 

escolar. 

En el sector privat, podríem destacar empreses editorials com Planeta lector39 que es presenta 

com un portal virtual on els docents poden compartir experiències, recursos i/o informació 

relacionats amb l’impuls de la lectura dins les aules. Contes silenciosos per alumnes de primària 

on es promouen valors com la voluntat o els sentiments, i Lectura en valores orientat al primer 

cicle de l’ESO, són alguns dels Plans dels quals es fan ressò. 

Un altre exemple destacable d’accions promogudes des del sector privat n’és el Gremi d’Editors 

de Catalunya40, representant dels diferents actors del sector editorial català i que compta amb 

delegats en organismes locals com la Cambra del Llibre de Catalunya, estatals com el Gremi 

d’Editors de l’Estat Espanyol, i internacionals com la Unió Internacional d’Editors. El Gremi, a més 

                                                           
36 
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.4f810f50a62de38a5a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=eae989b011e1a0
10VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=eae989b011e1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
37 Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Biblioteques. 
http://www.diba.cat/biblioteques/treballenxarxa/quefem/xarxabiblioteques/promociolectura.asp 
38 Consorci d’Educació de Barcelona. http://www.edubcn.cat/ca/noticies/detall?44215 
39 Grupo Planeta. http://www.planetalector.com/planes-lectores/ 
40 Gremi d’Editors de Catalunya. http://www.gremieditorscat.es/Portada_A.asp 
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d’oferir informació i recursos als associats, recolza activitats de foment a la lectura com ara la 

realitzada en El Prat de Llobregat41 mitjançant la creació de xarxes i facilitant les eines de treball. 

Concloure, finalment, amb alguns exemples de les aportacions que el sector associatiu fa respecte 

al foment de la lectura. Així podríem destacar les activitats que promou la Fundació Bromera42, 

entitat cultural sense ànim de lucre en les quals han participat tant ens públics com privats de 

qualsevol àmbit territorial, i que, a més de fomentar la lectura, promou la investigació en els 

centres docents per tal de motivar als alumnes a llegir. 

D’altra banda, l’Associació Lectura Fàcil43, formada per un ampli equip de professionals de 

diferents camps (periodistes, mestres, logopedes, filòlegs, etc.) i amb experiència en la redacció 

de textos per a persones amb dificultats lectores, treballa des de 2003 amb institucions i empreses 

que volen millorar la comunicació amb els seus destinataris. Aquesta entitat, partint d’un diagnosi 

que demostra que aproximadament el 30% de la població té dificultats lectores i identificar la 

lectura com una necessitat social, ofereix serveis d’adaptació de textos, de formació i 

d’assessorament i consultoria. 

Un últim apunt respecte a una reflexió pròpia de la nostra entitat. Com hem comentat a l’inici del 

projecte, som una entitat sense ànim de lucre de tal manera que no volem enriquir-nos en funció 

dels nostres projectes. Creiem sincerament en la finalitat de les nostres activitats, considerem que 

la lectura pot ser una eina magnífica tant individual com a nivell relacional. La percebem com 

quelcom útil en tots els àmbits de la vida. És justament per això que cap de les propostes d’altres 

entitats les sentim com amenaces. Treballem per dotar d’originalitat els nostres projectes 

convençudes de la bondat de la nostra finalitat. Col·laborem amb altres entitats cercant una major 

eficiència en els nostres objectius. La rellevància de la nostra empresa no és econòmica, sinó de 

prestigi, de reconeixement, de satisfacció grupal i individual de cadascuna de nosaltres, membres 

de l’associació, de creure que hem aconseguit un pas més en la lluita pel nostre objectiu. 

 

 

Síntesi del Diagnosi 
 
 
Al llarg d’aquestes pàgines hem intentat fer una radiografia del context actual que emmarca els 

hàbits lectors en general i de la població de Sant Andreu en particular, destacant, especialment, 

l’entorn que afecta als joves.  

L’anàlisi de l’escenari, en el qual incloem tan el de l’entorn on desenvoluparem el nostre projecte 

com l’organització gestora que el durà a terme, i que s’analitza en funció de la informació recollida 

                                                           
41 http://www.gremieditorscat.es/Gremi/ArticlesPr.asp?Art=2871 
42 Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. http://www.fundaciobromera.org/index.php/la-fundacio/descripcio 
43 Associació Lectura Fàcil. http://www.lecturafacil.net/content-management/ 
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respecte a aquells aspectes que hem cregut adients per a la identificació de febleses i/o debilitats i 

oportunitats i/o fortaleses susceptibles d’entorpir o afavorir la implementació del nostre projecte, el 

podríem resumir de la següent manera: 

 

 

 

En aquest punt, la nostra entitat, L’aventura de llegir. Projectes per al foment de la lectura, es 

presenta com a totalment capaç d’assolir la finalitat proposada gràcies a la serva llarga trajectòria, 

al seu rigor i a la seva capacitat d’aprofitament dels imputs externs. 

Tanmateix, tot i comptar amb fortaleses destacables, té també unes mancances que haurà de 

contrarestar amb investigació i creativitat, intentant ser flexible respecte a les dinàmiques de 

treball i procurant adaptar-se a un entorn que pot desequilibrar el context. 
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Però el que realment considerem que ens permetrà visualitzar les repercussions que el nostre 

projecte podria tenir en les franges d’edat que configuren els beneficiaris seria l’anàlisi de la 

informació a partir de la Participació, també anomenada Stakeholders Analysis.  

Aquesta tècnica d’anàlisi ens permet concloure que, el fet que no hi hagi un únic beneficiari 

directe, aquell que s’aprofitarà de manera immediata de l’aplicació del nostre projecte, significa 

que aquest és necessari i gens parcial. De la mateixa manera, els grups analitzats, demostren que 

el serveix repercuteix absolutament en tots i que, per tant, ens podria ser fàcil aconseguir la 

col·laboració de tots ells en les activitats que es programin per tal d’assolir la intencionalitat de les 

accions. 

Fer incís en què la diferència entre les necessitats i els interessos fan referència al punt de vista 

en el qual s’enquadri l’anàlisi. D’aquesta manera, les necessitats són aquelles que la pròpia entitat 

detecta en funció del grup observat, en tant que els interessos són aquells que manifesten els 

individus que el conformen. 
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Les conclusions estretes d’aquest resum ens pot acompanyar en l’elaboració d’una matriu de 

planificació del projecte de la qual més endavant veurem el contingut. 

Tenint en compte aquesta anàlisi, arrel de la qual hem contextualitzat el nostre projecte, disposem 

d’eines per destriar els instruments necessaris amb els quals podrem dur a terme les activitats 

necessàries per aconseguir els objectius definits. 

 

 

 

______________________________________ 
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A quin target de públic ens adrecem? 
 
 
Tal i com assenyalàvem unes pàgines més amunt, el nostre projecte està adreçat als joves i 

adolescents que cursen estudis d’ensenyament obligatori i Batxillerat (en qualsevol de les 

especialitats escollides), alumnes d’entre 13 i 18 anys que han fet d’Internet la seva nova forma de 

comunicació i de consum cultural44, i que lluny de sentir-se indiferents davant l’entorn polític, 

econòmic i/o social, manifesten la seva disconformitat mitjançant els recursos que tenen al seu 

abast, com ara la música o l’art urbà. 

Són adolescents en estat “d’ebullició” immersos en un món d’expectatives, pors, experiències, 

sensacions, projectes... Són persones que cal estimular, a les que cal dotar de recursos que els 

permetin desenvolupar-se en un marc ple d’incerteses. 

En una mateixa aula convergeixen nois i noies diferents:  

- Els/les que es presenten com a joves alternatius que escolten rock, heavy, als que els 

agrada un cine poc comercial i l’oci dels/de les quals es centra en emissores de música i 

TV comercials que no comportin l’implicació intel·lectual. 

- Els/les que cerquen “experiències més fortes” com ara les pel·lícules de por, crims i/o 

ciència ficció, i que opten per una música més “dura” com el techno i/o house. 

- Els/les anomenades “culturetes”, més clàssics a l’hora d’escollir emissores de ràdio i TV, 

que llegeixen revistes i premsa i que escullen entre la seva música el folk, el pop-rock, etc. 

- Els/les hiphoperos, bakalas i/o punks, que defugen de pertànyer a una classificació diferent 

del que es considera “normal”. 

La inicial motivació dels nois i noies d’aproximar-se als companys per pertànyer a un grup va 

modificant-se en poc temps quan l’aproximació es fa més en funció de la coincidència dels gustos 

individuals. 

El que pretenem aconseguir dins de cadascun d’aquests grups, és integrar-los en un projecte 

comú, el qual, tot i estar versat en la subcultura del hip-hop, per alguns d’ells molt propera i per 

altres sense gaire significat, els permeti aflorar la creativitat a nivell individual i compartir-la a nivell 

de grup. Potser a través d’aquestes relacions s’assoleixi un grau molt més alt de sinèrgia a l’aula. 

Certament, també caldrà fer atenció al grup d’edat concret al qual ens adreçarem (en funció del 

curs en el qual implementem el projecte), doncs tot i tractar-se d’adolescents, les especificitats són 

remarcables, com ara la necessitat de pertànyer a un grup (entre els 12 i 15 anys) que els farà 

                                                           
44

 Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Familia. Direcció General de Joventut. Estat de la joventut 2011. 

Observatori català de la Joventut.  http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/E-

Joventut/Recursos/Tipus%20de%20recurs/Documentacio/Arxiu/Document/INFORME_ANUAL_2011_SISTEMA_INDICADORS.pdf 
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sentir-se segurs; aquells que formen el seu propi grup en funció dels punts de coincidència i que 

no cerquen en el grup la seguretat sinó que “abracen” individus amb diferents formes de pensar 

que els resulten “interessants” (de 15 a 18 anys). Aquests últims necessiten símbols per expressar 

la seva identitat. 

És justament en aquests grups on caldrà fer més atenció a l’ajut que ens pot aportar la implicació 

dels amics, de l’escola i de la família  en el procés de comunicació i implicació dels nois i noies per 

tal de presentar-los el nostre projecte com a atractiu. 

Tal i com assenyalava Pierre Bourdieu, citat per Joan Elies45, el gust es percep pels grups com a 

element identitari i és matisat per altres factors com la classe social, l’ètnia, el gènere o l’edat, de 

tal manera que no són únicament preferències personals sinó que aquestes es veuen afectades 

per l’entorn de l’individu i la seva quotidianitat. Partint d’aquesta perspectiva, i tenint en compte 

l’etapa de reafirmació personal que caracteritza aquesta etapa evolutiva, considerem que 

aquestes edats són un immillorable moment per intentar introduir una nova eina de 

desenvolupament personal a partir de la incorporació de la lectura entre els seus hàbits.  

A través de la lectura, els joves i adolescents descobriran el seu propi jo, investigaran en les seves 

emocions, analitzaran les seves experiències, s’animaran a emetre judicis, expressaran 

interessos, desenvoluparan la seva capacitat crítica, i a més, ho faran des de l’ús correcte de la 

llengua per cadascuna de les necessitats comunicatives adaptant-se al codi lingüístic adient per 

cadascuna d’elles. 

Des de la nostra entitat, creiem que aprofitar el disseny curricular dels centres docents se’ns 

presenta com una gran oportunitat per explotar les possibilitats que ofereixen les competències 

transversals (comunicatives, metodològiques i personals) en tant que són la base del 

desenvolupament personal i construeixen coneixement i, en conseqüència una nova via per 

explorar una mica més en la nostra finalitat de difondre la lectura com a eina de creixement 

personal i social. Aprendre a expressar-se correctament tan a nivell oral com escrit és una habilitat 

que permetrà al jove i futur adult, exterioritzar els seus sentiments, idees, emocions de forma 

adient en funció dels diferents contexts, de tal manera que la interacció entre la informació que rep 

i la capacitat cognitiva individual el permeti emetre noves idees que enriqueixin la comunicació. 
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 Elies, Joan. Tecnologies identitarias en un mundo globalizado. U na aproximación a la escena hip-hop de Barcelona. Revista 
de Estudios sobre Juventud, Nueva Época, núm 17, 2002 http://cendoc.imjuventud.gob.mx/clr/docs/pdfre/019011.swf 
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Els nostres objectius 

 

A L’aventura de llegir, tenint en compte que la finalitat última del nostre projecte és el foment de 

l’hàbit lector entre els joves i adolescents de 13 a 18 anys, ens hem plantejat uns objectius 

generals dels quals en depenen altres més específics. Així hem considerat adequat distingir: 

Objectiu general 1 : Desenvolupar les capacitats individuals del jove i adolescent, com ara la 

seva capacitat crítica, l’anàlisi i les seves capac itats comunicatives.  

Es tractaria més aviat d’un objectiu qualitatiu que no pas quantitatiu, de tal manera que 

l’instrument que es podria considerar com a indicador seria l’evolució de les notes corresponents a 

la matèria de les competències lingüístiques i comunicatives en els quals la millora afectés, com a 

mínim, a un 0,5% de l’alumnat. 

Tanmateix, per determinar el percentatge de millora caldria atendre a les circumstàncies de cada 

centre docent i, per tant, de cada grup d’alumnes en funció de les dinàmiques i les especificitats 

que els afecten. Per això, serà convenient estar atents a les indicacions del professorat de cada 

centre. 

Objectius específics: 

1.1. Afavorir i potenciar destreses com ara l’anàlisi, comprensió, avaluació i crítica d’un 

text literari. 

1.2. Conèixer i interpretar la relació entre els fenòmens socials, culturals i educatius i la 

Literatura en funció de cada moment històric. 

1.3. Desenvolupar la capacitat d’anàlisi individual de l’alumne. 

1.4. Afavorir la destresa de selecció de lectures per part del jove i/o adolescent. 

Promoure la integració social i cultural, i en conseqüència, la cohesió social, a 

través de la capacitació comunicativa de l’alumne. 

1.5. Reduir el número d’errors lingüístics dels alumnes (gramaticals, sintàctics i de 

morfologia) que cometen al comunicar-se, procurant l’ús adequat dels codis 

lingüístics segons el context i la situació comunicativa. 

 

Podríem comptar amb diferents tipus d’indicadors per a l’avaluació d’aquestes capacitats 

(expressió i/o comprensió), les quals diferenciaríem en: 

- Assoliment de competències per a la comprensió oral : 

o Captar la idea general o la intenció comunicativa de textos orals propers, o distingir 

les idees principals i secundaries dels textos 
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o Prendre notes i apunts seguint exposicions orals i elaborar els resums escrits 

consegüents. 

o Comprendre el vocabulari en el context lingüístic. 

 

- Assoliment de competències de l’expressió oral : 

o Narrar i descriure coherentment i de forma bé estructurada respecte a experiències 

properes de l’alumnat. 

o Exposar oralment fets senzills i propers dels nois i noies 

o Utilitzar un vocabulari, ritme i entonació adequats en funció al llenguatge utilitzat. 

o Comentar oralment textos en funció dels aspectes formals i de contingut. 

 

- Indicadors per a l’avaluació de la comprensió escrita : 

o Identificar la idea general i la intenció comunicativa dels textos. 

o Extreure informació concreta o precisa dels textos 

o Identificar els enunciats en els quals s’explicita el tema general. 

o Distingir les parts d’un text escrit. 

o Interpretar i avaluar el contingut en relació amb els coneixements propis de 

l’alumne. 

o Comprendre el vocabulari bàsic i deduir el seu significat contextual. 

o Identificar trets lingüístics propis segons els usos socials del llenguatge. 

 

- Indicadors per a l’avaluació de l’expressió escrita : 

o Redactar narracions, descripcions, resumens i comentaris escrits utilitzant el 

registre adequat al tipus de text, tema i propòsit comunicatiu (organització clara de 

la informació). 

o Redactar amb cohesió i correcció sintàctica, utilitzant adequadament els enllaços 

per a l’organització informativa del text. 

o Utilitzar el vocabulari bàsic. 

o Respectar les normes gramaticals i ortogràfiques de l’expressió escrita. 

o Elaborar textos llegibles amb una presentació acurada. 

Objectiu general 2 : Millorar el prestigi del centre docent respecte als  resultats globals 

d’altres anys en un exercici comparatiu a nivell te rritorial local, autonòmic i estatal.    

Aquests resultats també es veuran reflectits, a nivell internacional, a partir de l’Informe PISA46, que 

elabora l’OCDE i que permet l’avaluació dels alumnes de 15 anys respecte a les competències 

                                                           
46

 Ministerio de Educación, Cultura i Deporte. PISA: Programa para la evaluación internacional de alumnos.  

http://www.educacion.gob.es/ievaluacion/estudios/pisa.html 
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bàsiques a nivell internacional (lectura, matemàtiques i ciències). Si el nostre projecte assolis els 

resultats esperats, potser serà el moment de plantejar-se la seva implementació en els últims 

cursos de l’Educació Bàsica per tal de complementar aquest objectiu. 

Indicadors per a l’avaluació d’aquest objectiu genèric serien: 

- d’una banda, i a l’igual que en l’objectiu general anterior, la millora les qualificacions d’un 

10% dels alumnes i la seva extrapolació als indicadors generals del centre docent en 

qüestió.  

- d’altra, l’increment del 5% del número de sol·licituds que incloguin aquest centre entre les 

opcions escollides. 

Objectius específics: 

1.1. Aconseguir millorar l’indicador de competència lectora a nivell territorial, augmentant 

en un 10% el percentatge d’alumnes que corregeixen a l’alça les seves notes. 

1.2. Augmentar el prestigi de l’escola de cara a la resta de centres docents no només a 

nivell local sinó també provincial. Aquest objectiu qualitatiu no permet un indicador 

avaluable sinó és a partir de l’augment del 15% del número de sol·licituds 

presentades per a la matriculació d’alumnes.  

 

Objectiu general 3 :  Dinamitzar el préstec bibliotecari, tan a la bibli oteca del centre escolar 

com en la biblioteca del barri.  

Cal que treballem per aconseguir dinamitzar les biblioteques i familiaritzar l’alumnat amb aquest 

equipament òptim per a la consecució de la nostra finalitat. No només seria convenient augmentar 

el número d’usuaris de les biblioteques, sinó també el número de préstecs de llibres, fent especial 

atenció en els préstecs a joves i adolescents. 

Objectius específics: 

1.1. Augmentar el número d’usuaris de la biblioteca de cada centre docent en un 15%. 

Els alumnes haurien de percebre aquest espai d’una forma més propera i entendre’l 

com un recurs bàsic de consulta i, alhora, complement de les classes presencials a 

l’aula. 

1.2. Augmentar el número d’usuaris de la biblioteca del barri en un 10%, percentatge 

que haurà de ser cada cop més exigent en funció de la implementació del nostre 

projecte arreu dels centres docents del barri. 

1.3. Augmentar el servei de préstec, especialment en llibres de lectura (no de consulta), 

en les biblioteques, tan del centre docent com del barri, en un 5%. 
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Els instruments per a l’avaluació serien les dades facilitades per les biblioteques del barri i del 

centre educatiu, de tal manera que ens permetessin comparar les dades entre el darrer trimestre 

de 2011 i el 1er i 2n trimestre de 2012 de manera individual. 

Possiblement aquesta dinamització del préstec bibliotecari es podria relacionar, si més no, amb 

l’augment de públic d’entre 13 i 18 anys a activitats relacionades amb el llibre i la lectura o, 

simplement, amb l’augment del número de visites a aquestes, entenent-lo com l’associació de les 

biblioteques a espais on la lectura i el llibre són els eixos cabdals.  

Objectiu general 4 :  Incrementar la demanda del nostre taller arreu del  territori.  

Aquest objectiu afecta a la pròpia organització, de manera que els bons resultats obtinguts pels 

centres docents sobre els quals els implementem, tingui com a resultat l’interès pel nostre projecte 

per part dels centres més propers, en un primer moment, i a un nivell territorial més ampli amb 

posterioritat. 

Objectius específics: 

1.1. Augmentar el número de centres docents en els quals implementar el nostre 

projecte en un 10%, percentatge que hauria de ser un punt inicial que caldria anar 

augmentar progressivament. 

1.2. Incrementar el nostre prestigi dins la comunitat educativa, indicador del qual seria 

l’augment en un 10% del percentatge de contractació o la participació de la nostra 

entitat en debats i conferències sobre els joves.  

1.3. Incrementar en un 5% el número d’entitats no relacionades directament amb el 

foment de la lectura que ens proposin idees innovadores sobre les quals 

reflexionar, com ara circ, activitats vinculades al turisme, etc. 

Els instruments que ens permetrà l’avaluació seran el número de programacions contractades a la 

nostra agenda, el número de vegades que participem com a convidats en fòrums, col·loquis, etc, o 

el número d’entrevistes amb entitats no vinculades al foment de la lectura i que facin propostes 

innovadores. 

Resulta evident, però, que aquest objectiu depèn del grau de satisfacció del centre educatiu en el 

qual desenvolupem les nostres activitats, respecte pel que fa a la gestió del projecte, a la qualitat 

ofertes, a les sinèrgies establertes al llarg de la seva implementació, a la resolució dels possibles 

problemes plantejats i la rapidesa a fer-ho, als resultats, o qualsevol altre punt que l’afecti 

directament o a través dels seus alumnes. Si el centre està satisfet la difusió del nostre projecte 

serà exponencial ver als altres centres, ja sigui en el propi àmbit territorial o en altres de la 

comunitat educativa. 
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Tot i així, tenim en compte que aquest projecte tot just l’acabem de dissenyar i encara està en fase 

d’implementació, no podem definir de forma exacta uns indicadors vàlids que ens permetin 

comparar dades. Caldrà, doncs, esperar als primers resultats. 

 

Què continguts proposem treballar? 
 
 
Però per atraure l’atenció sobre el nostre projecte, a més d’uns objectius definits són necessaris 

uns continguts adequats que ens permetin implicar insconscientment al propi alumne a les accions 

que emprendrem. En aquest punt, tenint en compte que el que pretenem és el foment de l’hàbit 

lector i donat que el nostre alumnat, a través de les enquestes d’hàbit lector que ens van 

emplenar, ha demostrat un interès molt ampli respecte a la temàtica per la qual es sent atret, 

caldrà abastar un extens ventall de possibilitats que haurem de seleccionar en funció de l’edat dels 

nostres alumnes, feina que serà convenient elaborar conjuntament amb el professorat del centre 

que és qui millor percep la dinàmica del grup.  

Tal i com assenyala la professora Isabel Gallardo47 no és necessari l’estudi de tots els gèneres 

literaris ni la memorització de tots els clàssics, el que cal és descobrir el plaer de la lectura a partir 

de la comprensió i la interpretació dels textos, de tal manera que el jove i/o adolescent copsarà el 

significat i interpretarà el text en funció de les seves experiències, els seus interessos, el seu nivell 

d’aprenentatge o el seu context social, entre d’altres. 

Com és per tothom sabut, els joves refusen tot allò que se’ls vulgui imposar com una obligació. 

Per tant, i tot i que pugui semblar una mica arriscat, potser fora bo plantejar-nos, evidentment de 

forma consensuada amb la Direcció del centre docent, que fossin els alumnes qui proposessin la 

lectura a treballar en aquest primer trimestre. Qui sap si així, a través d’aquesta acció, se’ns faria 

molt més fàcil transmetre l’essència del nostre projecte, fomentat no en una lectura concreta sinó 

en el fet mateix de llegir. Descobrir els seus propis autors, temes, gèneres, escollir el llibre que 

més els atregui, potser ens aproparia molt més a l’experiència lectora, més afectiva que racional, 

que, en definitiva, constitueix la nostra finalitat. 

Si a través del nostre projecte, aconseguim dotar la nostra activitat d’un vessant lúdic on la 

proposta de l’alumne es vagi desenvolupant, aconseguirem que el treball individual i la cooperació 

amb el grup adquireixin nivells més enllà del marc teòric, assolint valors identitaris i, sens dubte, 

de plaer. 

                                                           
47

 Gallardo, Isabel. Propuesta para la enseñanza de la competencia liter aria en el tercer ciclo de la Educación General Bás ica y 

diversificada.  Revista Artes y Letras. Universidad de Costa Rica, 2009. http://www.latindex.ucr.ac.cr/kan014/kan014-06.pdf 
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Cal, però, trobar l’equilibri entre la idea de que per tal d’introduir als joves en el camí de la lectura 

podem fer servir qualsevol tipus de llibre i el rigor excessiu de la literatura clàssica.  És necessari 

motivar al jove però sense caure en el parany d’empobrir l’experiència lectora. És convenient ser 

conscients que el primer contacte amb la lectura és fonamental per suscitar en l’alumne l’interès 

i/o la curiositat per a una activitat que volem incorpori com hàbit. És primordial seduir-los amb un 

nou món que els permetrà ampliar els seus horitzons i aprofundir en el propi “jo” interior. 

És per això que, en cas l’opció de permetre que els joves proposin les lectures no es consideri 

adient, seria convenient escollir lectures segons les franges d’edat de l’alumnat sobre el qual 

volem implementar el nostre projecte amb llibres sobre temàtiques per ells escollides com ara 

l’amor, la por, l’amistat, el misteri, la música, etc. 

La nostra proposta, que hauria de ser consensuada amb el professorat per tal de no allunyar-nos 

del disseny curricular del centre docent, aniria al voltant de llibres com ara Cuentos extraordinarios 

o El cuervo, d’Edgar Allan Poe , Aventuras de Sherlok Holmes, de sir Arthur Conan Doyle (pels 

alumnes de l’ESO, d’entre 13 i 16 anys) i El niño del pijama a rayas, de John Boyne , El Capitán 

Alatriste, de Arturo Pérez-Reverte , Romancero Gitano, de Federico García Lorca  o El ingenioso 

hidalgo don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes (pels alumnes de Batxillerat o Cicles 

Formatius, d’entre 16 i 18 anys). Llibres aquests que creiem plasmen perfectament l’equilibri del 

qual parlàvem anteriorment. 

 

 

Quines són les nostres estratègies? 
 
 
Per tal d’aplicar eficaçment el nostre projecte considerem necessari combinar les estratègies que 

ja es porten a terme en els propis centres educatius amb aquelles que podem aportar a partir dels 

objectius i que s’aplicaran a partir de les accions que més endavant especificarem. 

Des del nostre punt de vista, i per tal de presentar de forma més aclaridora les estratègies 

proposades, aquestes les hem classificat en funció dels elements que volem significar (continguts, 

espai, temes, etc). 

Estratègies de contingut : 

- Enfocant l’interès de la lectura en el tema, escollit en funció de l’interès de l’alumne, 

allunyant el llibre com a tal de la centralitat de l’objectiu. 

 

Estratègies de la política  a seguir: 
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- Incorporant la dinàmica escolar com element fonamental per a la comprensió del text i la 

vinculació del jove a l’activitat proposada. 

- Afavorint la pressa de consciència de l’existència d’una biblioteca a l’escola i de la 

practicitat del seu servei. 

 

Estratègies pedagògiques : 

- Apropant eines d’expressió a través de les quals els alumnes s’identifiquin, com ara el ball i 

la dansa. 

- Fent servir aquells capítols dels llibres que ens permetin copsar l’atenció de l’alumne i els 

motivi de tal manera que els animi a continuar la lectura a casa. 

- Destacant a l’aula, via les diferents activitats, la lectura com a eina per al creixement 

personal i instrument de desenvolupament de la capacitat crítica i reflexiva del jove i/o 

adolescent. 

- Treballant conjuntament amb els professors i professores del centre docent en una actitud 

col·laborativa i oberta que ens porti a la fita dels objectius. 

- Escollint els temes més propers que els alumnes havien manifestat a les enquestes per tal 

d’implicar-los en el projecte i afavorir la progressió de les dinàmiques de les diferents 

activitats. 

- Considerant l’activitat com a puntuable dins del còmput global de l’assignatura, tan 

respecte a l’activitat com a la participació, de manera que els alumnes se’n adonin de la 

reciprocitat del treball a l’aula en unes activitats i tallers que els són familiars i grates. 

- Dotant a l’alumne del rol del professor en avaluar l’exercici dels companys respecte a la 

consecució dels objectius proposats mitjançant l’activitat de la representació del que ha 

assolit, ja sigui a través de la música (rap o breakdance) o del graffiti. 

- Utilitzant les eines a l’abast del professorat per promoure la reflexió vers el text. 

- Escollint, en la mesura del possible, les primeres hores del matí per tal de contribuir a que 

l’alumne estigui animat i motivat per atendre a les hores lectives següents, gràcies a les 

dinàmiques de les activitats i tallers proposats. 

Estratègies d’espai : 

- Utilitzant l’aula no només com a espai de rigor docent sinó aprofitant-lo com a espai de 

relació i d’expressió de les diferents interpretacions dels alumnes. 

- Aprofitant l’escola com a espai d’exposició de l’expressivitat dels alumnes respecte a allò 

treballat (sala d’actes, passadissos, pati, aules). 

- Implicant a altres centres docents per tal de cedir les seves instal·lacions per a l’exposició 

del treball del nostre alumnat, ja sigui com a exposicions temporals i/o itinerants o com a 

representacions puntuals. 
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Estratègies d’agents  implicats: 

- Implicant en el projecte a tots els agents avesats en el foment de la lectura, com ara la 

biblioteca del barri, la regidoria del districte, les associacions, els autors i, inclòs, altres 

centres docents. 

-  

Estratègies de temps : 

- Fent servir el trimestre com a període idoni per desenvolupar el projecte encabint-lo en els 

períodes regulars d’avaluació dels diferents centres docents. 

- Implementant el nostre projecte al llarg del primer trimestre per tal d’iniciar les activitats en 

un període caracteritzat per l’impàs entre les vacances i l’activitat lectiva. Considerem que 

l’aplicació del projecte repercutirà favorablement en els trimestres posteriors. 

Estratègies de comunicació : 

- Fent extensius els resultats del projecte (activitats i tallers) arreu del territori mitjançant la 

itinerància de les obres dels alumnes (escèniques o graffiti) no només a la resta de centres 

docents, sinó en els centres cívics, centres culturals i/o polivalents, i qualsevol espai que 

es consideri adient. En aquest punt, caldrà la col·laboració de la regidoria de Cultura del 

corresponent districte, en el cas de Barcelona ciutat, o de la dels diferents ens locals a la 

resta de la província. Representacions dels treballs dels alumnes en el teatre del barri, sala 

polivalent o espais amateurs, com ara el SAT (Teatre Sant Andreu) o la sala del Centre 

Cívic, permetrà difondre els resultats obtinguts. 

 

Quines són les activitats que proposem? 
 
 

Des de la nostra entitat, hem considerat que un esquema ens permetria presentar de forma més 
entenedora les activitats en permetent-nos abastar la màxima informació possible al respecte, és 
per això que hem elaborat el següent quadre-resum:  
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Activitats (1) 
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Activitats (2) 
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Activitats (3)  
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Com ens gestionem? 
 
 
Tal i com ja vam apuntar a l’inici de l’exposició de les bases contextuals del projecte, la nostra 

entitat es planteja com a possibilitat la col·laboració amb persones i entitats vinculades als 

diferents projectes culturals que ens plantegem en funció de les necessitats que d’aquests se’n 

deriven per tal de complementar les mancances de coneixements que sobre un tema determinat 

en podem tenir. 

Plantejar-nos noves iniciatives que combinin eines innovadores que considerem apropiades per al 

foment de la lectura no ens ha de suposar un entrebanc, de tal manera que intentem equilibrar 

aquest desconeixement amb la col·laboració amb altres entitats acostumades a treballar en aquest 

àmbit en concret. La nostra finalitat va més enllà de l’ego i la pròpia capacitat. La nostra 

excel·lència es basa en la nostra capacitat per adaptar-nos a les noves necessitats plantejades 

sense que això suposi una disminució en la nostra dinàmica de treball, caracteritzada pel rigor, la 

investigació. La nostra activitat va molt més enllà del nostre propi ego com a entitat, i és per això 

que cerquem el suport necessari per tirar endavant el nostre projecte i assolir la finalitat i els 

objectius anhelats. 

Donat que la nostra experiència està basada en el fonament de la lectura com a eina de 

capacitació personal que augmenta la concentració i la millor disposició per a la comprensió, així 

com la capacitat de memoritzar i retenir la informació, i la capacitat d’assimilar nous conceptes, 

considerem que per aquest projecte en concret, que constitueix un nou repte pel seu innovador 

contingut, ens cal l’assistència de professionals i/o entitats dels quals l’activitat principal sigui el 

desenvolupament de tallers versats sobre tres de les quatre àrees que integren el hip-hop: el 

rapeo o Mcing, el breakdance o Bboying i el Graffiti. Excloem el turntablism o Djing (creació de 

música mitjançant la repetició del so i la manipulació de discs de vinil), doncs creiem que és l’única 

activitat que no es podria conjugar amb l’activitat lectora proposada. 

Entitats culturals com ara l’Associació El món del hip-hop, de llarga tradició en el sector, presenten 

unes propostes on s’hi conjuguen els tallers de rap, la música hip-hop i el graffiti i on els joves han 

estat els grans protagonistes des de sempre. 

La relació amb els professionals o entitats seria de mitjançant un conveni de col·laboració en el 

qual la nostra entitat mantindria la titularitat del projecte. Tanmateix, no es pretén una subordinació 

entre ambdues entitats, sinó la col·laboració bidireccional on cadascuna d’elles aporti les claus 

dels àmbits on té més experiència i s’arribi a un consens que permeti la consecució dels objectius. 

El plantejament ha d’anar més enllà d’una mera transacció econòmica, de manera que ens 

permetin assolir tots els punts esmentats en l’Stakeholders Analysis del primer apartat del 
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Projecte: aconseguir l’assumpció de l’hàbit lector dels “nostres alumnes”, per part de la nostra 

entitat; i desmitificar el graffiti com a acte vandàlic o reconèixer els valors del hip-hop com a 

transmissor de convivència, respecte, treball en grup, per part de l’entitat col·laboradora. 
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Planificació d’activitats: Cronograma 
 
 
A nivell intern, ens plantegem la cronologia de les activitats mitjançant la planificació del projecte a 
través del Open Project que requereix una lògica en la temporalització de les mateixes. Aquesta 
eina ens permetrà visualitzar, en un cop d’ull, una “fotografia” de cada fase del projecte, la 
sobrecàrrega de feina per cadascun dels recursos (humans) així com el “camí crític” que definirà 
les tasques que ens poden endarrerir el conjunt. 

En aquesta presentació, però, ens ajustarem a un format excel per tal d’oferir la seqüencialitat de 
les nostres activitats, en el qual hem afegit una sèrie d’indicacions que ens permetran comprendre 
la disposició de les diferents activitats així com la vinculació amb les seves predecessores o 
activitats que necessàriament han d’haver-se realitzat perquè es pugui dur a terme una en 
concret.  

Cal remarcar que sota el títol “predecessores” identificades amb el número concret d’activitat, 
s’han inclòs dos tipus de tasques: aquelles genèriques i globals que haurien d’estar finalitzades 
(normalment a l’apartat del títol genèric d’una activitat), o aquelles més específiques que 
s’indiquen dins d’activitats concretes. 

Amb aquest cronograma podrem fer un seguiment respecte a cadascuna de les diferents fases del 
projecte i preveure possibles endarreriments en les tasques derivades, de tal manera que sigui 
possible donar solució a aquest tipus d’incidència a través, per exemple, d’una redistribució de les 
tasques o més implicació de recursos en alguna d’elles.  

El següent gràfic ens presenta de manera molt esquemàtica la temporalitat de les activitats 
genèriques que engloben el nostre projecte i que tot seguit desenvolupem:  

 

 

De forma més específica, les activitats serien les següents:
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Notes Activitat Durada inici Final Precedesores Nom recurs
1 Creació del Projecte 

(Brainstorming)
2 m 01/01/2012 30/02/2012

1.1 Elaboració projecte: concreció d'idees 10 d 01/01/2012 10/01/2012
Alba Mitjans Cruz, Andrea Soto 
Sánchez, Clar Sitjà López i Rosa mª 
Mondéjar Escolano

1.2 Concreció del tipus de gestió (convenis de 

col.laboració, contractació d'entitat, etc)
4 d 11/01/2012 15/01/2012 1.1

Alba Mitjans Cruz, Andrea Soto 
Sánchez, Clar Sitjà López i Rosa mª 
Mondéjar Escolano

1.3 Definició de les tasques prèvies a la 

implementació en un centre concret (difusió)
5 d 15/01/2012 20/01/2012 1.2

Alba Mitjans Cruz, Andrea Soto 
Sánchez, Clar Sitjà López i Rosa mª 
Mondéjar Escolano

1.4 Selecció de l'entitat col.laboradora per a 
complimentar les nostres mancances a 
partir de les diferents propostes

2 d 20/01/2012 21/01/2012 1.3
Alba Mitjans Cruz, Andrea Soto 
Sánchez, Clar Sitjà López i Rosa mª 
Mondéjar Escolano

Cal elaborar una llista prèvia de possibles 
entitats col.laboradores per tal de 
seleccionar, amb temps, aquella que 
considerem més adient tant per la seva 
trajectòria professional com per la 
generació de sinèrgies.

1.5 Un cop acceptada la relació entre la nostra i 

la entitat col.laboradora can definir les 

necessitats tècniques i d'infraestructures per 

al desenvolupament correcte de l'activitat

15 d 15/02/2012 30/02/2012 1.4

Alba Mitjans Cruz, Andrea Soto 
Sánchez, Clar Sitjà López i Rosa mª 
Mondéjar Escolano i els representants 
de l'entitat contractada (en aquesta 
ocasió, "Associació El món del hip-
hop"

1.6 Definició de les eines més favorables per a 

la difusió del nostre projecte

15 d 15/01/2012 31/01/2012 1.5

Alba Mitjans Cruz, Andrea Soto 
Sánchez, Clar Sitjà López i Rosa mª 
Mondéjar Escolano i els representants 
de l'entitat contractada (en aquesta 
ocasió, "Associació El món del hip-
hop"

1.7 Redacció text 25 d 20/01/2012 15/02/2012 1.6 Andrea Torralbo Giménez
És imprescindible haver elaborat un estudi 

previ dels diferents cetres docents per tal 

de veure quins són susceptibles d'acollir 

el nostre projecte.

2 Presentació del 

Projecte als centres 

educatius de Sant 

Andreu

2 m i 15 d 16/02/2012 30/04/2012 1

Clara Sitjà López i Rosa Mª Mondéjar 

Escolano
És convenient haver fet un tanteig previ 

per tal de preveure inconvenients, 

consultes i reaccions de les direccions 

dels centres seleccionats

2.1 Selecció escoles d'Ensenyament Secundari 

Obligatori i Batxillerat en l'àmbit territorial 

d'implementació del projecte

3 d 16/02/2012 18/03/2012

Andrea Soto Sánchez i Clara Sitjà 

López
2.2 Elaboració d'un calendari d'entrevistes amb 

els diferents centres docents del territori
2 m 18/02/2012 15/03/2012

2.1 Alba Mitjans Cruz, Andrea Soto 
Sánchez, Clar Sitjà López i Rosa mª 
Mondéjar Escolano

Tot i considerar més adient la contractació 
de cara al 1er trimetre lectiu, es pot donar 
la possibilitat que algun altre centre ens 
contracti de cara al 2n o 3er trimestre 
lectiu

2.3 Contractació centre educatiu 2 m i 15 d 16/02/2012 30/04/2012

2.2 Alba Mitjans Cruz, Andrea Soto 

Sánchez, Clar Sitjà López i Rosa mª 

Mondéjar Escolano  
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Notes Activitat Durada inici Final Precedesores Nom recurs
Cal contactar amb el Centre docent per tal 

de fer un treball de camp respecte al nivell 

de competència lectora assolit pels seus 

alumnes tant en el propi centre com 

respecte al global dels centres de l'àmbit 

territorial local.

3 Contextualització 2 m 01/03/2012 30/04/2012 1

3.1 Territorial 10 d 01/03/2012 10/03/2012 Alba Mitjans Cruz
3.2 Sectorial 5 d 11/03/2012 15/03/2012 3.1 Alba Mitjans Cruz
3.3 Polítiques de foment de la Lectura 15 d 16/03/2012 31/03/2012 3.2 Alba Mitjans Cruz
3.4 Anàlisi (DAFO i Stakeholders Analysis) 1 m 01/04/2012 30/04/2012 3.3 Alba Mitjans Cruz

Pressupossant una contractació a data 

5/03/2012

4 Planificació 
(pressupossant una 
contractació a data 
5/03/2012)

1 m 06/03/2012 05/04/2012 2.3

4.1 Definició d'objectius 8 d 06/03/2012 15/03/2012 2.3

Andrea Soto Sánchez, Rosa Mª 
Mondéjar Escolano i repreentants del 
centre educatiu (Director/a i/o 
professors/res de competències 
comunicatives)

4.1.1             Objectius generals 4 d 06/03/2012 10/03/2012 (2.3)

Andrea Soto Sánchez, Rosa Mª 
Mondéjar Escolano i repreentants del 
centre educatiu (Director/a i/o 
professors/res de competències 
comunicatives)

4.1.2             Objectius específics 4 d 11/03/2012 15/03/2012 (2.3)

Andrea Soto Sánchez, Rosa Mª 
Mondéjar Escolano i repreentants del 
centre educatiu (Director/a i/o 
professors/res de competències 
comunicatives)

4.2 Definició de continguts 5 d 16/03/2012 20/03/2012 4.1

Andrea Soto Sánchez, Rosa Mª 
Mondéjar Escolano i repreentants del 
centre educatiu (Director/a i/o 
professors/res de competències 
comunicatives)

4.3 Definició d'estratègies i/o acccions 5 d 21/03/2012 25/03/2012 4.2

Andrea Soto Sánchez, Rosa Mª 
Mondéjar Escolano i repreentants del 
centre educatiu (Director/a i/o 
professors/res de competències 
comunicatives)  
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Notes Activitat Durada inici Final Precedesores Nom recurs

4.4 Dedinició d'activitats a desenvolupar 10 d 26/03/2012 05/04/2012 4.3

Andrea Soto Sánchez, Rosa Mª 
Mondéjar Escolano i repreentants del 
centre educatiu (Director/a i/o 
professors/res de competències 
comunicatives)

En aquesta sessió es convida a 

l'associació contractada per tal de fer-li un 

resum del contingut que envoltarà 

l'activitat i començar a establir sinèrgies 

amb el centre docent.

4.5 Sessió "resum" 1 d 10/04/2012 10/04/2012 4.4

Andrea Soto Sánchez, Rosa Mª 
Mondéjar Escolano, repreentants del 
centre educatiu (Director/a i/o 
professors/res de competències 
comunicatives) i Associació El món 
del hip-hop

Prèviament, cal haver concret amb la 
Direcció i/o professorat del centre docent 
el calendari de reunions amb els alumnes 
i les famílies, així com el contingut de les 
mateixes

5 Pla de Comunicació 

(un cop contractat el 

projecte)

2 m i 15 d 15/06/2012 30/09/2012  1 i  4.5

En aquestes reunion s'ultimaran totes les 

dades afectes al projecte

5.1 Reunió amb Direcció del centre i professors

1 m i 15 d 15/06/2012 30/07/2012 4.5

Andrea Soto Sánchez, Rosa Mª 
Mondéjar Escolano, repreentants del 
centre educatiu (Director/a i/o 
professors/res de competències 
comunicatives) i Associació El món 
del hip-hop

5.2 Reunió amb les famílies 1 d 20/09/2012 20/09/2012 5.1
Alba Mitjans Cruz i Clara Sitjà López i 
Director/a i professors/res del centre 
docent

5.3 Reunió amb l'alumnat 4 d 22/09/2012 26/09/2012 5.1; 5.2

Clara Sitjà López, Rosa Mª Mondéjar, 

Director/a i professors/res del centre 

docent i un representant de 

l'Associació El món del hip-hop
5.4 Reunions amb editorials, llibreters, 

biblioteques, etc
6 m 05/04/2012 01/09/2012 1.7; 4.5; 5.1

Andrea Soto Sánchez i Clara Sitjà 
López

5.5 Entitats públiques i/o privades (suport al 
projecte)

5 m 30/02/2012 30/07/2012 1.7; 4.5
Andrea Soto Sánchez i Rosa Mª 
Mondéjar Escolano,

5.6 Reunió amb mitjans de comunicació adients 
per fer difusió del nostre projecte

4 m 30/02/2012 30/06/2013 1.7; 4.5 Alba Mitjans Cruz i Clara Sitjà López 

5.7 Recerca i calendari d''altres exposicions i 

escenificacions posteriors al projecte
4 m 05/03/2012 30/06/2013 1.7; 4.5

Alba Mitjans Cruz, Andrea Soto 
Sánchez, Clar Sitjà López i Rosa mª 
Mondéjar Escolano  
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Notes Activitat Durada inici Final Precedesores Nom recurs
6 Definició dels 

aspectes jurídics a 
tenir en compte 
(confidencialitat, 
LOPD, PI)

1 m 15/01/2012 05/02/2012 1; 2; 4.5 i 5

6.1 Respecte al centre docent 20 d 15/01/2012 05/02/2012
1.7; 2.3; 4.5 i 

5.1
Andrea Torralbo Giménez i Rosa Mª 
Mondéjar Escolano

6.2 Respecte a l'alumnat 20 d 15/01/2012 05/02/2012 1.5
Andrea Torralbo Giménez i Andrea 
Soto Sánchez

6.3 Respecte al patrocinador 20 d 15/01/2012 05/02/2012 1,2; 5,5
Andrea Torralbo Giménez i Clara sitjà 
López

6.4 Respecte a l'entitat col.laboradora 20 d 15/01/2012 05/02/2012
1,2; 1,4; 4,5 i 

5,1
Andrea Torralbo Giménez i Alba 
Mitjans Cruz

7 Gestió econòmica 1 m i 15 d 15/01/2012 01/03/2012 1
7.1 Comptabilitat del projecte (pressupost, pla 

de tresoreria, balanç, plans de patrocini)
1 m i 15 d 15/01/2012 01/03/2012 1.7; 5.4 i 5.5 Alba Mitjans Cruz i Clara Sitjà López

Un cop tinguem definit el punt 5,7 
(opcional), seria convenient incloure dins 
el pressupost

7.2 Cerca de subvencions i suports 1 m i 15 d 15/01/2012 01/03/2012
1 (total); 5.4 i 

5.5

Andrea Soto Sánchez i Rosa Mª 

Mondéjar Escolano,
És absolutament necessari comptar amb 

el número d'exemplars (llibres, revistes, 

altres lectures) en proporció responsable 

al número d'alumnes, la qual cosa haurà 

d'haver estat prevista amb anterioritat

8 Desenvolupament 

d'activitats al centre 

docent

3 m 01/10/2012 20/12/2012

Tots els punts 

anteriors 

(excepte el 

5.7)
Donat que a les reunions amb els 
alumnes són la Clara i la Rosa qui 
assistiran, és convenient que els alumnes 
les relacionin directament amb l'activitat, 
per tal es proposa una alternància entre 
ambdues respecte a l'assistència a 
l'activitat lectiva

8.1 Lectura a l'aula 4 sem 01/10/2012 31/10/2012

Tots ant.        

(exc. 5.7)

Professor/a del centre docent i 

alternància entre Clara Sitjà López i 

Rosa Mª Mondéjar Escolano
Donat que a les reunions amb els 
alumnes són la Clara i la Rosa qui 
assistiran, és convenient que els alumnes 
les relacionin directament amb l'activitat, 
per tal es proposa una alternància entre 
ambdues respecte a l'assistència a 
l'activitat lectiva

8.2 Comprensió del text 4 sem 01/10/2012 31/10/2012

Tots ant.        

(exc. 5.7)

Professor/a del centre docent i 

alternància entre Clara Sitjà López i 

Rosa Mª Mondéjar Escolano
Donat que a les reunions amb els 
alumnes són la Clara i la Rosa qui 
assistiran, és convenient que els alumnes 
les relacionin directament amb l'activitat, 
per tal es proposa una alternància entre 
ambdues respecte a l'assistència a 
l'activitat lectiva

8.3 Elaboració del resum corresponent 2 sem 01/11/2012 15/11/2012 8.1; 8.2

Professor/a del centre docent i 

alternància entre Clara Sitjà López i 

Rosa Mª Mondéjar Escolano  
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Notes Activitat Durada inici Final Precedesores Nom recurs
Donat que a les reunions amb els 
alumnes són la Clara i la Rosa qui 
assistiran, és convenient que els alumnes 
les relacionin directament amb l'activitat, 
per tal es proposa una alternància entre 
ambdues respecte a l'assistència a 
l'activitat lectiva

8.4 Interpretació i aplicació 6 sem 16/11/2012 20/12/2012 8.3

Professionals de l'Associació El món 

del hip-hop amb assistència de  

professor/a del centre educatiu i 

alternància entre Clara Sitjà López i 

Rosa Mª Mondéjar Escolano
Prèviament a l'inici dels tallers, caldrà 

haver agrupat als alumnes en funció dels 

seus interessos

8.5 Tallers hip-hop 6 sem 16/11/2012 20/12/2012 8.3

Professionals de l'Associació El món 

del hip-hop amb assistència de  

professor/a del centre educatiu i 

alternància entre Clara Sitjà López i 

Rosa Mª Mondéjar Escolano
No hi ha predecesores doncs s'han de 
programar al llarg de les diferents 
activitats

8.6 Reunions setmanals (avaluatives) 3 m 01/10/2012 20/12/2012

8.7

Exposició i escenificació (pels alumnes i 

professors del propi centre)

4 sem 15/01/2013 15/02/2013 8.5

Professionals de l'Associació El món 

del hip-hop amb assistència de  

professor/a del centre educatiu i 

alternància entre Clara Sitjà López i 

Rosa Mª Mondéjar Escolano
A l'exposició opcional, és optativa 
l'assistència d'el professional de 
l'Associació El món del hip-hop, doncs la 
contractació haurà expirat

8.8

Exposició i escenificació (opcional: Sant 

Jordi, fires del llibre)

3 sem 07/04/2013 28/04/2013 8.3

Professor/a i/o Director/a del centre 

educatiu i Clara Sitjà López i Rosa Mª 

Mondéjar
9 Avaluació del 

Projecte
4 sem 15/02/2013 15/03/2013

Tots els punts 

anteriors

Alba Mitjans Cruz, Andrea Soto 
Sánchez, Clar Sitjà López i Rosa mª 
Mondéjar Escolano

9.1 Reunió avaluativa amb el centre docent 1 d 20/02/2013 20/02/2013 8

Direcció i/o professors/res del centre 

educatiu i Alba Mitjans Cruz, Andrea 

Soto Sánchez, Clar Sitjà López i Rosa 

mª Mondéjar Escolano

9.2

Reunió avaluativa amb l'Associació 

col.laboradora

4 d 25/02/2013 28/02/2013 8

Representants de l'Associació El món 

del hip-hop i Alba Mitjans Cruz, 

Andrea Soto Sánchez, Clar Sitjà 

López i Rosa mª Mondéjar Escolano

9.3
Reunió avaluativa en el sí de la nostra 

associació 
15 d 01/03/2013 15/03/2013 8; 9.1 i 9.2

Alba Mitjans Cruz, Andrea Soto 
Sánchez, Clar Sitjà López i Rosa mª 
Mondéjar Escolano  
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Per tal d’aclarir la periodicitat de les diferents activitats, tan genèriques com específiques hem 
elaborat el següent cronograma: 
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La vessant humana del nostre equip de treball 
 
 
La nostra entitat, L’aventura de llegir. Projectes per al foment de la lectura, està conformada pel 
següent equip de treball: 

 

- Alba Mitjans Cruz , Grau en Humanitats per l’UB, Màster en Llibres i Literatura infantil i 
juvenil per l’UAB i Màster en Gestió Cultural per l’UB 
 

- Andrea Soto Sánchez , Grau de Llengua i Literatura Catalanes per l’UAB i Màster en 
Gestió Cultural per l’UB 
 

- Clara Sitjà López , Grau en Literatura Comparada per l’UB, Grau en Comunicació Cultural 
per la universitat de Girona i Màster en Gestió Cultural per l’UOC 
 

- Rosa Mª Mondéjar Escolano , Llicenciada en Filosofia i Lletres per l’UAB, Màster en 
Gestió Cultural per l’UOC i Postgrau en Cooperació i Gestió Cultural Internacional per l’UB. 
 

-  

El nostre equip de treball es complementa amb l’Andrea Torralbo Giménez , actualment cursant 
el Grau de Llengües i Literatures Modernes a l’UB, i que col·labora amb nosaltres en les tasques 
administratives que dels nostres projectes se’n deriven.  

La clau del funcionament intern és el sentit de pertinença, la identificació de cadascuna de 
nosaltres amb el projecte en el qual ens involucrem. No hi ha dependència ni jerarquies, 
simplement l’entesa, el sentit comú, el brainstorming (pluja d’idees). La nostra línia de treball 
s’apropa molt més a la interdependència, a les sinergies que aconseguim crear entre nosaltres i 
que ens aporten un gran equilibri en els nostres projectes col·laborant en què siguin el més 
creatius possibles.  

Des del nostre punt de vista, el nostre funcionament com a equip, ens permet oferir uns projectes 
on l’eficàcia, la eficiència, la motivació, els objectius, són resultat de la reciprocitat en l’aportació 
de les nostres idees, de les sinèrgies que generem, del reconeixement de cadascuna de nosaltres 
com a part d’un tot, del sentit de pertinença a l’entitat, al projecte, a la finalitat. Totes som visibles 
en el si de l’entitat i totes som responsables d’un mateix projecte, en funció del qual, i sempre a 
través d’un procés de consens que considerem prioritari en la nostra relació, determinem les 
tasques de cadascuna de nosaltres segons els nostres perfils. D’aquesta manera és com assolim 
la satisfacció personal i, al mateix temps, la consecució dels objectius professionals tan a nivell 
individual com d’equip. 

En aquest projecte en concret, La lectura i els adolescents o de la simbiosi entre  el que els 
convé i el que els atrau , tot i tenir com a referents persones vinculades amb l’art urbà de valia 
reconeguda, com ara Boris Hoppek, que considera els seus graffitis com a espais d’interacció amb 
l’entorn, l’arquitectura i la natura, Bloy, que veu en el art urbà una vàlvula d’escapament, una 
necessitat, una evasió, o l’Associació Graffiti  de Lleida, de la qual l’objectiu és difondre el graffiti 
artístic entre el públic jove, hem optat per contractar amb l’associació El món del hip-hop , 
associació creada ara ja fa deu anys i de la qual la finalitat és promoure el hip-hop reflectint el seu 
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veritable sentit, allunyant-lo de la concepció banal d’aquest moviment com instigador de la 
violència juvenil o com la voluntat de transgressió de normes.  

Aquesta entitat, a més, abasta totes les activitats que cerquem en el nostre projecte, és a dir, 
música, ball i arts plàstiques, oferint-nos la possibilitat de relacionar-nos amb un únic interlocutor 
en comptes d’un per cadascuna de les àrees que volíem treballar.  

El fet que aquesta entitat organitzi activitats d’exhibició amb èxit i que aquestes estiguin 
combinades amb altres elements de la “cultura del carrer” com ara l’skate o l’street basket, ens 
assegura un coneixement molt proper del jovent i dels seus interessos i dinàmiques i ens confiar 
en l’èxit del nostre projecte. 

Tot i que el lideratge del projecte estigui a càrrec de la nostra entitat, i la definició dels nostres 
objectius han de ser l’eix vertebrador de l’activitat de l’entitat contractada, apostem per una 
dinàmica d’entesa on puguem matisar l’agenda encoberta d’aquesta, com per exemple la visibilitat 
dels seus propis objectius. Tot i ser la primera vegada que treballarem amb ella, esperem poder 
transmetre la motivació necessària per a la consecució dels nostres objectius, mitjançant un 
lideratge que, lluny de la imposició, afavoreixi la cohesió entre ambdues entitats. 

Caldrà, doncs, compartir sinèrgies que afavoreixin coordinació, motivació, informació, racionalitat i 
sentit comú a l’hora d’enfrontar-nos a aquest repte que suposo vincular lectura i hip-hop, dos móns 
fins ara desvinculats i que volem apropar per aconseguir un futur sostenible per al nostres joves. 

Evidentment, i tenint en compta que es tracta d’un projecte innovador, caldrà estar atents al 
desenvolupament de les diferents activitats que l’entitat portarà a terme en la darrera fase del 
nostre projecte, doncs caldrà que aconsegueixin captivar als joves per tal que sigui un èxit. Tot i 
així, i seguint les dificultats per establir indicadors en els aspectes emocionals de les persones, 
haurem d’esperar a la finalització del programa per obtenir conclusions al respecte, les quals 
seran resultat de les opinions de professors, alumnes i professionals que hem col·laborat. No 
creiem que sigui possible extreure indicadors fiables respecte a la finalitat del nostre projecte a 
curt termini, doncs els resultats potser no seran visibles fins que els alumnes hagin assumit 
conscient o inconscientment la necessitat d’incloure la lectura entre els seus hàbits. 

És per això que per avaluar aquesta entitat, haurem de basar-nos en l’observació i enquestes 
adreçades als alumnes i professors respecte a les dinàmiques de grup generades, en la implicació 
entre alumnes i entitat de hip-hop, en l’actitud expectant o passiva dels primers davant la 
proximitat de l’activitat, i en les nostres pròpies conclusions, com a entitat líder del projecte, en 
funció de les sinèrgies i el treball conjunt amb aquesta entitat. 
 
 

La Comunicació del projecte 
 
 
Tal i com indica l’etimologia d’aquest concepte, “comunicació” significa comunicar, transmetre 
idees i/o coneixements per fer-los accessible a un número determinat o no de persones. Aquest 
acte, però, compta, tan en la recepció com en la transmissió, d’una important càrrega afectiva que 
incidirà en l’expansió o no d’allò que comuniquem. Cal doncs, trobar les estratègies adequades 
per a que el nostre missatge sigui rebut positivament i resulti el més atractiu possible. 
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Línies de treball 

És per això que, donada l’especificitat del nostre projecte, creiem que cal que el nostre  Pla de 
Comunicació estigui enfocat a sis diferents línies de treball: 

- L’eix vertebral d’implementació del projecte: el ce ntre educatiu.  Incloure l’escola o institut en 
aquest apartat orientat a deixar constància de que és el centre educatiu l’instrument més adient 
per vehicular el nostre projecte. És eix fonamental d’implementació i desenvolupament, però, 
sobretot, és el punt de partida del nostre projecte sense el qual aquest no tindria sentit.  

Una primera reunió informativa respecte a la finalitat del mateix, als objectius, a les eines, als 
continguts, pot suposar la seva acceptació o no, la diferència entre la seva aplicabilitat o el seu 
rebuig, l’accessibilitat potencial a altres centres o el tancament de molts d’ells i el desestiment del 
nostre projecte com a inviable.  

És fonamental, que ens acostem a aquest destinatari donant rellevància, no només al model 
innovador que implica el nostre projecte, sinó també al poder d’atracció que pot suposar pel 
jovent, ressaltant, al mateix temps, el paper d’un determinat centre entre la comunitat educativa. 

Comptar amb una projecció en Power Point dels principals eixos del Projecte, a més de fotografies 
o vídeos (en cas que l’activitat ja s’hagués dut a terme en altres centres) podria contribuir a que 
l’escola veiés aplicades les activitats que proposem així com el desenvolupament de les 
dinàmiques a les aules i amb l’entitat col·laboradora respecte als diferents tallers.  

- El nostre destinatari: els i les joves.   Certament, a l’hora de comunicar el nostre projecte als 
alumnes cal que tinguem en compte que ens estem adreçant a persones que encara estan 
construint la seva personalitat i que perceben les iniciatives dels adults sovint com una amenaça a 
la seva llibertat, al seu espai. Tot i que pugui semblar sexista, hi ha diferències entre els missatges 
dirigits a les noies (generalment més sensibles i disposades al compromís social) i els nois (més 
“durs” i no tan sensibles al que és el món de la Cultura, el món de la sensibilitat per excel·lència)  
Potser serà convenient, també, tenir en compte que si fem que el nostre missatge arribi als líders 
de l’aula, tenim assegurada l’atenció d’aquells que els segueixen.  

Cal destacar tan la sensibilitat, la creativitat però fugint de fer una exposició rebuscada del que 
oferint doncs potser el que aconseguiríem seria que aquests nois i noies es tanquessin al nostre 
projecte. És necessari ser clar, sincer, exposar les nostres expectatives i el que creiem que pot ser 
beneficiós per a ells. Cal que entenguin la simbiosi entre el que a ells els atrau i el que pot ajudar a 
desenvolupar-los com a individus. És necessari predisposar-los positivament i implicar-los en el 
nostre projecte tot just abans de començar-los. 

A l’igual que en altres targets, més enllà d’un Power Point informatiu, la visualització de 
diapositives o vídeos respecte a altres tallers (en cas que sigui possible) pot ajudar-nos a donar un 
suport a la nostra proposta. 

- L’entorn més immediat: la família . Cal tenir en compte l’entorn del públic objectiu al qual 
s’adreça. Així, considerant que l’entorn del jove i adolescent incideix en gran mesura en les seves 
actituds i els seus actes, és necessari apropar-nos a ell per tal de crear un entorn favorable. 

En aquest punt, és convenient que, un cop definida amb cada escola la línia a seguir i s’hagi 
concretat el màxim possible tots els punts afectes a l’activitat, es faci partícip als pares i/o tutors 
dels alumnes. Cal cercar la màxima implicació possible de les famílies, doncs escola i família 
haurien de convergir cap a un objectiu comú, la inclusió de l’hàbit lector en els alumnes com a eina 
pel desenvolupament personal i social de cada individu. És imprescindible que la família s’impliqui, 
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sobretot a l’inici de la implementació del projecte, és a dir, en les fases de la lectura pròpiament 
dita, per tal que el jove pugui sobreposar-se a un primer impuls de rebuig l’activitat. Cal transmetre 
als pares i mares l’inestimable ajut que suposaria el seu suport al projecte, cal que entenguin que 
és un projecte que inverteix en el futur dels seus propis fills. 

Considerem evident que, si aconseguim la motivació i la proximitat en i amb les famílies, a més de 
la seva col·laboració, haurem eludit una primera barrera en el desenvolupament de l’activitat i, en 
la majoria de casos, ens haurem apropat a l’alumne, tot i que d’una manera intangible. 

A l’igual que en el cas dels centres docents, comptar amb una projecció en Power Point dels 
principals eixos del Projecte, a més de fotografies o vídeos (en cas que l’activitat ja s’hagués dut a 
terme en altres centres) podria fer entendre a les famílies la dimensió de les activitats i de la 
importància de la seva implicació en el projecte. Cal fer incís en l’emotivitat destacant opinions 
d’altres alumnes, un petit banner d’alguna entrevista a pares i/o mares d’aquests alumnes, 
anècdotes, etc. 

- El nostre col·laborador: l’associació  El món del Hip-Hop . Tenint com a punt de partida que 
tant aquesta associació com la nostra pròpia entitat, considerem que l’art és eina d’expressió de 
sentiments, d’inquietuds, de rebel·lia, de pors, d’inconformisme, d’evasió, d’interacció, etc. és 
imprescindible que siguem capaces d’atraure-la cap al nostre projecte implicant-la, no només com 
a eina d’implementació, sinó també com a eix fonamental que juga amb l’acceptació incondicional 
del jovent simplement per entendre-la com símbol d’inconformisme. 

Cal que entengui el per què del nostre plantejament. És necessari que, quan els professionals que 
desenvolupin el nostre encàrrec amb els nois i noies, siguin capaços de transmetre’ls, tot i que 
inconscientment, els nostres objectius. És fonamental que acabin identificant-se en la finalitat del 
projecte, que el facin seu, que el visquin com una eina més d’expressió, ja que, la lectura permetrà 
l’adquisició o desenvolupament d’habilitats a través de les quals els joves enriquiran els seus 
mitjans d’expressió. 

- Les entitats públiques i/o privades a les quals dem anarem suport: es fa evident la 
necessària inclusió en el Pla de Comunicació d’un apartat adreçat a les entitats de les quals 
esperem obtenir suport, ja sigui econòmic o en espècie.  

És indispensable que l’entitat que rebi el nostre projecte pugui tenir una visió de conjunt de la 
nostra trajectòria com a associació del qual la finalitat és el foment de la lectura. Cal que el dossier 
que li facilitem inclogui una breu descripció de la nostra trajectòria en aquest sentit, els valors que 
volem transmetre, etc, i fer-ho amb totes les eines al nostre abast per tal que la seva percepció 
sigui el més complerta possible (reculls de premsa, fotografies, etc). 

Descripció, destinataris, objectius, eines d’implementació, informació respecte a la producció del 
projecte (execució, avaluació i seguiment), recursos humans amb els quals comptem per 
desenvolupar-ho, així com el pla de viabilitat econòmica del projecte han de formar part del 
dossier a lliurar a aquestes entitats, ja siguin de caràcter públic o privat. 

Seria convenient aportar el power point del qual en parlàvem anteriorment i/o un dossier amb 
fotografies de tal manera que no calgui un projector. A l’estil d’un book del projecte podríem 
apropar-nos a les entitats a les quals ens adrecem de tal manera que les imatges reforcessin el 
nostre discurs. 
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- Els mitjans de comunicació que volem integrar dins la nostra xarxa de difusió:  
evidentment, caldrà incloure en el nostre Pla de Comunicació als mitjans de comunicació que 
tinguem a l’abast dins del territori en el qual vulguem implementar el nostre projecte. És essencial 
implicar la ràdio, la televisió i la premsa local com a eines de difusió que podran contribuir a un 
major grau d’acceptació en el sí de les famílies i de la comunitat educativa. Treballar per l’inclusió 
d’articles redactats per professionals basats en l’observació directa en el procés d’implementació a 
través d’entrevistes o accés a l’última fase del projecte, és a dir, a l’exposició del treball realitzat 
per l’alumnat; o articles d’opinió redactats per professors, pares i/o mares, i alumnes, podria incidir 
favorablement en la implementació i reconeixement de la nostra tasca. 

No es tractaria d’invertir en publicitat, sinó de fer visible el nostre projecte a través dels mitjans de 
comunicació, als quals hem de ser capaços d’atraure exaltant l’excel·lència del projecte. 

Per això, però, cal tenir en compte les especificitats de cadascun dels mitjans als quals adrecem el 
nostre projecte, el qual és necessari que dotem de personalitat pròpia, de diferenciació, de 
rellevància, d’autenticitat.  

Així per exemple, si ens apropem a la televisió serà necessari “vestir” el nostre projecte amb 
imatges, cal pensar el material que els podríem oferir com ara assags, exposicions, incidint en les 
característiques del nostre projecte. 

D’altra banda, si ens aproximem a la ràdio caldrà tenir en compte que és un mitjà d’audio, que, a 
diferència de la TV que pot donar suport al seu audio amb imatges, la força del nostre missatge ha 
de recaure en la paraula, de tal manera que aquesta ha de ser clara, concisa. 

Finalment, respecte a la premsa escrita o les revistes a les quals presentaríem el nostre projecte, 
tot i que amb independència del target al qual s’adrecin, doncs podríem incloure tant aquelles 
destinades a joves, com a adults, a la comunitat educativa o aquelles centrades en temes 
d’actualitat o culturals, és imprescindible que en siguem conscients d’aquest target per tal d’incidir 
en aquells punts emocionals, estructurals, de producció o qualsevol altre que el faci atractiu pels 
nostres interlocutors. Saber resumir la informació (qui, com, quan, on, etc), saber amb qui 
contactar o conèixer els dies de tancament de l’edició pot suposar que la nostra proposta 
s’inclogui o no en un número determinat.  

 

- Altres espais culturals de proximitat : a l’igual que els mitjans de comunicació, apropar-nos als 
centres cívics i/o culturals, les biblioteques, sales d’exposició privades, associacions culturals 
privades o fundacions culturals de la ciutat pot contribuir a fer perceptible el projecte.  

Si volem que aquests espais vulguin fer-se ressò més endavant de les activitats realitzades pels 
alumnes bé a través de l’exposició dels seus murals i/o plafons artístics elaborats amb els 
aerosols o de l’escenificació de la seva interpretació de l’obra literària mitjançant el break o el rap, 
cal que entrem en contacte amb ells i els fem partícips de la nostra proposta i de la seva evolució. 
És necessari que puguin percebre la bona marxa del projecte i la implicació dels alumnes i el seu 
entorn. És imprescindible que destaquem la peculiaritat que embarga el nostre treball i els 
aspectes més atraients d’aquest, exaltant la seva exemplaritat. 

És imprescindible involucrar aquests espais de proximitat per tal que tothom pugui observar el 
desenvolupament del projecte i pogués extreure’n les seves pròpies conclusions. En aquest punt, 
seria convenient que es pogués exposar a través de fotografies, vídeos, articles de premsa, 
opinions, etc, de tal manera que els visitants d’aquests centres tinguessin al seu abast les 
diferents fases d’implementació.  
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La Difusió: Pla de Comunicació 

Tot i ser fonamentals aquests enfocs, cal complimentar el Pla de Comunicació amb una adequada 
difusió del nostre projecte. L’exposició del nostre projecte a les diferents escoles, a les famílies, als 
espais culturals de l’entorn, a les àrees d’Educació i Cultura de les diferents administracions en els 
seus àmbits territorials corresponents, als mitjans de comunicació, etc, és necessari matisar-les 
amb un pla de difusió que afavoreixi l’impuls del nostre projecte. 

Cal tenir en compte, però, que la nostra entitat és una associació sense ànim de lucre i que, per 
tant, els nostres recursos econòmics són molt minses, de tal manera que el suport econòmic que 
rebem de les diferents administracions i d’altres entitats públiques o privades l’invertim en el cost 
del projecte, tal i com veurem més endavant. 

És per això que no cerquem la publicitat del nostre projecte en mitjans de comunicació de 
pagament (televisió, ràdio, premsa escrita) més enllà de les entrevistes i/o publicació d’articles 
dels quals en parlàvem en paràgrafs anteriors o de la publicació de la revista de l’escola 
corresponent en la qual s’estigui portant a terme el projecte. La nostra línia d’actuació està més 
adreçada a una difusió a través d’eines digitals o el boca-orella al qual poden contribuir tots els 
interlocutors del projecte i que implica la bidireccionalitat de la comunicació. 

En aquest sentit, les noves tecnologies han alterat no només les eines de comunicació, sinó 
també la rapidesa i la creativitat a l’hora d’enviar i rebre un missatge, posant a l’abast del nostre 
projecte recursos que se’ns presenten com a molt valuosos. 

Entre les eines que ens ofereixen les noves tecnologies podem comptar amb: 

 

- Webs : no només la nostra, sinó de tots aquells implicats en el projecte com l’escola i la de 
l’associació col·laboradora. 
 

- Blogs , entesos com a plataformes de comunicació entre cadascun dels implicats en el 
projecte i el seu propi públic. Informar i opinar poden afavorir la interactuació entre l’escola, 
la nostra entitat i l’entitat col·laboradora amb aquelles persones interessades que hi vulguin 
participar en cadascun dels diferents blogs. 
 

- Xarxes socials : on es comparteix els interessos individuals en una comunitat virtual i que 
pot convertir-se en plataforma de projecció pel nostre treball. A més, l’existència d’unes 
xarxes socials més generalistes, com ara Tuenti o Facebook, o d’altres més professionals 
com Linkedin, Viadeo o Twiter, en poden donar visibilitat entre uns públics que cerquen 
continguts molt diferents. Cal aprofitar nous valors com compartir, contribuir, diàleg, que 
cerquen l’intercanvi de coneixements i/o networkings. 
 

- Newsletter : els butlletins digitals informatius dels diferents agents implicats en el nostre 
projecte podrien constituir també una magnífica eina de difusió. 
 

Aquestes són eines de les quals se’n pot fer ús en la xarxa de biblioteques, les entitats implicades 
(la nostra, l’entitat col·laboradora, altres entitats properes respecte a la temàtica), centres 
educatius, àrees de Cultura, Educació i, inclòs Joventut de les administracions dels diferents 
àmbits territorials, etc. plantejant-se, així, com a oportunitat de difusió sense cost econòmic. 
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Respecte a la difusió escrita, però, podríem comptar amb la inclusió d’una editorial a la revista 
mensual del barri de Sant Andreu, De Cap i Peus48, que informa regularment sobre tot tipus 
d’activitats que es desenvolupen al territori i que sovint destaca projectes remarcables de diferents 
àmbits aplicats en el territori. Des de ja fa un any, aquesta revista té un enllaç twiter, la qual cosa li 
suposa un valor afegit. 

D’altra banda, la col·laboració d’associacions com l’Associació de Gestors Culturals de 
Catalunya 49, incloent el projecte en alguna jornada de bones pràctiques, o l’Associació Catalana 
per al Foment de la lectura 50,  també podria interpretar-se com un trampolí de difusió del nostre 
projecte. A més, volem transmetre la nostra intenció de contactar amb Associacions d’Editors, com 
ara l’Associació d’Editors del País Valencià 51 o l’Associació d’Editors en Llengua Catalana 52 
per tal que puguin incloure en les seves webs articles sobre el nostre projecte, difonen continguts, 
objectius i eines d’implementació per tal de donar-ne una major difusió. 

Evidentment, les entitats de hip-hop, com ara l’Associació Comunitat hip-hop 53, de Castelló, 
podrien donar a conèixer el nostre projecte la multitud d’associats que en tenen amb la qual cosa 
el jovent rebria el nostre projecte des de la proximitat amb la seguretat de que el nostre missatge 
tindria més efecte. 

Les administracions públiques també podrien convertir-se en una plataforma d’impuls per al nostre 
projecte si, per exemple, l’Institut Català d’Empreses Culturals , de l’Ajuntament de Barcelona, 
inclogués el nostre projecte en una de les seves jornades sobre emprenedoria, o si la Diputació 
de Barcelona , des de les seves Àrees de Coneixement i Noves Tecnologies, Joventut i/o la Xarxa 
de Biblioteques, se’n fessin ressò. Hauríem de demostrar l’excel·lència i bons resultats del nostre 
projecte en les primeres etapes d’implementació per tal d’atraure la seva atenció i tenir l’opció de 
demostrar-ne la viabilitat. 

Els espais de lectura pública, com ara Roca Umbert, Fàbrica de les Arts 54 a Granollers,  o 
l’Espai Avinyò 55 a Barcelona contribuirien a la difusió del nostre projecte si l’incloguessin en els 
seus cicles de conferències o en les seves pàgines web com a nou projecte pel foment de la 
lectura entre els joves i adolescents, una franja d’edat que sovint desamima per la manca de 
resultats visibles. 

Finalment, considerem adient la publicació de fulletons informatius per difondre el nostre projecte, 
els quals serien un complement de la nostra entrevista amb els diferents centres educatius, la 
presentació a les administracions públiques, en el contacte amb les entitats públiques o privades 
(sales de lectura, biblioteques, associacions adients pel nostre projecte), etc. Cal que el nostre 
discurs estigui acompanyat d’un petit resum en forma de díptic o tríptic per tal que la informació 
sigui assumida pel nostre receptor.  

 

                                                           
48

 De cap a peus  http://www.sant-andreu.com/noticies/CaP/ 
49

 Associació de Gestors Culturals de Catalunya, http://www.gestorcultural.org/index.php 
50

 Associació per al Foment de la Lectura, http://www.acn.cat/acn/652308/Noticia/text/Noticia.html 
51

 Associació d’Editors del País Valencià, http://www.aepv.net/Sobre-la-lectura/Pla-Foment-Lectura--

Catalunya_va_16_55_0_0_100.html 
52

 Associació d’Editors en Llengua Catalana, 

http://www.editorsencatala.org/WorksModels/TextInclusion.asp?tid=AELL00010 
53

 Associació Comunitat hip-hop, http://www.myspace.com/asociacioncomunidadhiphop 
54

 Roca Umbert, Fàbrica de les Arts, http://www.rocaumbert.cat/Equipaments.php?idn=9852 
55

 Espai Avinyò, Llengua i Cultura, http://blocs.cpnl.cat/espaiavinyo/ 
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Quins requisits són necessaris per l’adequat desenv olupament del Projecte? 
 
 
Des del primer brainstorming al voltant del tema del foment de la lectura en els adolescents, 
l’equip de treball tenia molt clara la vinculació entre el centre educatiu i els joves i adolescents, la 
qual cosa el convertia en una oportunitat que calia aprofitar. És per això, que vam idear un 
projecte en el qual l’escola o l’institut fos l’eix de les dinàmiques que hauríem de generar per tal 
d’assolir l’èxit, convertint-lo en la infraestructura única en les primeres fases de la implementació 
del projecte, tot i que altres centres culturals, sales expositives, centres cívics o l’espai públic 
fossin els escollits per l’última  etapa, la de l’exposició o, com a nosaltres ens agrada considerar, la 
del reconeixement al treball dels alumnes. 

Així doncs, el centre educatiu (aules, pati, passadissos, gimnàs, sala d’actes, etc) es converteix en 
el nucli on desenvolupem el nostre treball. La disponibilitat de les diferents àrees de treball caldrà 
pactar-la amb els professors i responsables del centre per tal de ocasionar els mínims 
inconvenients possibles per a la continuïtat de l’horari lectiu.  

Tot i així, considerem que per una millor entesa dels requisits tècnics i d’espai per al correcte 
desenvolupament de les activitats, cal dividir la implementació d’aquestes en les tres fases 
corresponents.
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Infraestructures i requisits tècnics  

 
Fase 

 
Requisits d’espai Requisits tècnics Observacions 

De la 1ª a la 3ª fase:  
 

- Lectura 
 

-  Comprensió 
 
 

- Elaboració  resum  
 
 
Espai: Aula 

 

 
Tal i com indicavem al llarg de l’exposició de les 
estratègies a seguir respecte a l’espai, l’aula representa 
un nexe entre els alumnes, un espai de relació 
immillorable pel desenvolupament de la primera fase del 
nostre projecte. 
Cadires i taules són els elements bàsics. L’espai 
disponible, però, pot permetre el moviment d’aquests 
mobles per tal de crear un ambient més proper i relaxat, 
allunyat de la rigidesa lectiva diària. Com feiem 
referència a l’apartat de la Planificació, potser es podria 
substituir l’aula per la sala d’actes en funció del número 
d’alumnes o de les necessitats d’ambientació de l’espai. 
 

En el cas que considerem adient utilitzar altres tècniques 
per tal d’atraure l’atenció de l’alumnes com ara: 
 

- Lectura mitjançant gravacions fetes per donar 
rellevància a l’entonació, la veu, etc. 
 

- L’escolta d’un fragment llegit per algún 
personatge famós en una sessió de radiodifusió. 
 

Seria convenient que l’escola comptés amb un aparell 
reproductor de DVD o un aparell de ràdio (en cas que 
l’escolta fos en directe). 

En les reunions prèvies amb l’escola caldrà 
aclarar aquests punts per tal de tenir-ho tot 
preparat a l’hora de començar l’activitat. 
 
En cas que l’escola no en disposi, caldrà cercar 
altres possiblitats, com ara el prèstec per part de 
l’entitat col.laboradora. 

 
De la 4ª a la 5na fase:  

 
- Interpretació 

 
- Aplicació (Tallers) 
 

 
Espais:  
 

- Aula 
- Gimnàs 
- Pati 

 

 
En funció del taller escollit, i, per tant, del número 
d’alumnes que en formin part de cadascuna de les 
activitats, determinarem l’espai més convenient per al 
correcte desenvolupament dels diferents tallers. Tot i 
així, les propostes són les següents: 
 

- Taller de rap _pot adaptar-se perfectament a 
l’aula  com si d’una classe de música es 
tractés. No presenta requisits específics.  

 
- Taller de breakdance _donat que aquest taller 

requereix música i un ampli espai per practicar 
els diferents moviments, cal d’un espai ampli i 
el més insonoritzat possible, de tal manera 
que el gimnàs  es presenta com l’espai més 
adequat (aproximadament uns 10 m2).  
 

- Taller de graffiti _ tenint en compte l’utilització 
d’aerosols, la possible magnitud dels dibuixos 
i l’utilització de plafons o murals, requereix 
d’un espai ampli i ventilat (per evitar el 
perjudici dels vapors). Així doncs, el pati  es 
presenta com l’espai adient. 

 

 
També en funció del taller escollit els requisits tècnics són 
diferents. Així: 
 

- Taller de rap  
                      -  Material ocasional: taules de mescles,  
                         micros i plats, equip de so. 
                      -  rotuladors i llapisos 
                      -  paper i pisarra 
 

- Taller de breakdance  
       - cal disposar d’ordinador per cada tres 
         estudiants o bé d’un projector amb pantalla 
       - Material: software per a la producció 
         musical 
       - Material Ocasional: 2 taules de mescles i 4  
         plats de DJ 
 

- Taller de graffiti  
                      -  panells de fusta de 200cm x 100 cm 
                      -  aerosols, rotuladors i folis 
                      -  mascaretes i guants (seguretat) 
 

Respecte als requisits d’espai en funció del 
taller, cal consensuar la nostra proposta amb la 
dirección de l’escola en funció de la disponibilitat 
i els requisits que nosaltres considerem 
adequats.  
 
D’altra banda, els requisits tècnics no han de 
suposar cap inconvenient a l’hora de dur a 
terme els tallers doncs tot el material el 
subministra l’entitat col.laboradora. Tot i així, cal 
comprobar amb aquesta que tot estigui 
disponible per a la data de començament 
d’aquesta 4ª fase. 

 
Fase d’Esposició 
 

 
En aquesta darrera fase on els estudiants exposaran les 
seves interpretacions del text literari, caldrà que els 
espais de escenificació i exposició s’adaptin el més 
posible a les les necessitats de cadascun dels tallers.  
 

 
Elsrequisits tècnics en aquesta fase cal tenir-los present 
en el cas dels tallers de rap i breakdancs, doncs respecte 
al de graffiti només caldrà tenir en compte l’espai 
expositiu. 
 

 
En el momento de concretar i acordar els 
diferents centres culturals i/o altres espais per a 
la projecció dels treballs de l’alumnat, caldrà 
adaptar-se a l’espai i preveure un posible 
prèstec respecte als equips de so. 
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El  marc jurídic del nostre Projecte 
 
 
Crec que en aquest apartat caldria diferenciar els aspectes jurídics en funció dels diferents àmbits 
que ens pertoca.  

Nosaltres, l’Associació 

La nostra associació, creada arrel de l’aprovació dels Estatuts amb data de 29 de juny de 2002, 
seguint la  La ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora  del Derecho de Asociación 56,  
és una entitat sense ànim de lucre que s’orienta al foment de la lectura com a eina per a 
l’adquisició d’habilitats, com ara la capacitat crítica o la lingüística i comunicativa, que permetrà el 
desenvolupament individual i que, alhora, contribuirà a la cohesió social del territori. Com a tal 
associació, està regulada per la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del  Derecho 
de Asociación que defineix una associació com aquella que està integrada per un grup de 
persones amb una activitat comú que funcionen democràticament i sense beneficis mercantils, és 
a dir, sense ànim de lucre. 

El concepte sense ànim de lucre no implica que no es puguin obtenir beneficis o no se’ns permeti 
una contractació laboral, sinó que s’associa a la necessària reinversió dels nostres beneficis com 
a entitat en la nostra activitat i a la impossibilitat de repartir beneficis entre els socis 

És per això que estem sotmeses a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las 
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo 57 que especifica el 
nostre àmbit d’actuació, les obligacions fiscals a les quals estem sotmeses com a entitat i els 
incentius fiscals del mecenatge. 

A més, estem subjectes a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven ciones 58, 
que regula la concessió de suport econòmic a entitats publiques i/o privades en l’àmbit 
d’actuacions d’interès social. 

 

La nostra administrativa: contracte laboral 

Tal i com hem comentat anteriorment, l’Andrea Torralbo és la persona que dur a terme les tasques 
administratives per a la nostra entitat. Persona molt eficient, signà el desembre de 2010 un 
contracte laboral indefinit amb l’Associació que vam elaborar seguint la Guia per a la contractació 
estable publicada per la Dirección General de Relacions Laborals de la Generalitat de Catalunya59 
respecte a la contractació de personal per a necessitats habituals de l’entitat. 

L’Andrea Torralbo treballa a l’Associació mitja jornada en horari de tardes. 

                                                           
56

 Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de asociación BOE núm.73 de 26 de marzo de 2002. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5852 
57

 Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del 

mecenazgo. BOE núm. 307 de 24 de diciembre de 2002.  http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45229-

45243.pdf 
58

 Ley 38/2003, General de Subvenciones. BOE núm.276 de 18 de noviembre de 2003. 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40505-40532.pdf 
59

 Direcció General de Relacions Laborals. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya. Guia per a la contractació estable i 
adequada per a les empreses competitives.  

http://www20.gencat.cat/docs/treball/07%20-%20Relacions%20laborals/Documents/Generic/Arxius/doc_10173836_1.pdf 
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Relació jurídica amb l’entitat col·laboradora: Contracte mercantil 

L’associació escollida per a la col·laboració en aquest projecte, Associació El Món del hip-hop, 
signarà amb nosaltres un contracte mercantil regulat al Codi de Comerç tan bon punt el primer 
centre educatiu concreti la programació del nostre projecte.  

La contractació és farà temporal en funció de la durada de cadascuna de les programacions per 
tal d’assegurar-nos la consecució dels objectius de les nostres activitats. Tot i confiar en 
l’estructura i la professionalitat dels membres d’aquesta associació, considerem que cal preservar 
lla qualitat de les nostres activitats així com l’adequació dels professionals que imparteixin els 
tallers i és per això que la contractació la farem per projectes. 

Cal estar-ne segurs que l’entitat escollida està a l’alçada per tal d’assolir els objectius definits a 
més de mantenir unes relacions personals que permetin la comunicació i les sinèrgies que 
considerem bàsiques per al bon funcionament del projecte.  

 

Relació jurídica els centres educatius: Conveni de col·laboració 

Les relacions que s’establiran amb el centre educatiu (escoles, instituts) caldrà especificar-les per 
escrit en un conveni de col·laboració entre aquest i la nostra associació. Aquest tipus de 
col·laboració, regulada a l’art.25 de la Ley 49/2002 del Régimen fiscal especial de las entidades 
sin fines lucrativos y del mecenazgo, que esmentàvem amb anterioritat, i que contempla la 
possibilitat de que l’aportació econòmica sigui substituïda per la contribució en espècie.  

El nostre vincle, que té per objectiu l’adquisició de l’hàbit lector per part de l’alumnat adolescent, 
defineix una necessària interrelació entre el centre educatiu i la nostra entitat, de manera que 
nosaltres aportem un complement a les seves dinàmiques docents i aquest ens proporciona un 
espai de comunicació i relació que presenta especificitats immillorables per al correcte 
desenvolupament de les activitats programades. 

El conveni de col·laboració incorporarà els següents punts: 

-  Identificació de les parts signants del conveni 
-  Legitimació de las parts 
- Justificació de la necessitat de Conveni. Caldrà exposar els motius que ens porten a 
desenvolupar les nostres activitats. 
-  Normativa d’aplicació 
- Compromisos de les parts, on serà necessari especificar els acords respecte a la cessió 
d’espais (aules, sales d’actes, pati), la col·laboració del professorat, la cessió de dades 
relatives a la Llei de protecció de dades de caràcter personal, el compromís per part de la 
nostra entitat a facilitar tot el material (la qual cosa haurà estat prèviament pactada en el 
contracte amb l’associació de hip-hop) 
- Creació de una Comissió conjunta de seguiment de l’activitat, que resoldrà els conflictes 
que se’n derivin del funcionament de l’activitat 
- Durada i possibilitat de pròrroga (expressa) 
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Aquests tipus de convenis també podran contemplar-se en el cas d’associacions de foment de la 
lectura o d’associacions d’editors i/o escriptors que estiguin disposats a facilitar-nos les eines 
necessàries per al desenvolupament de l’activitat, com per exemple llibres o catàlegs de llibres 
que ens permetin al centre educatiu i a la nostra entitat l’elecció de les lectures més apropiades 
per al nostre “públic”. 

 

Pressupost i finançament del Projecte 
 
 
La Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i 
incentius fiscals al mecenatge, estableix a l’art 7 l’obligatorietat de portar la comptabilitat, en 
novembre de 2011 aquesta norma s’adaptà a les necessitats d’aquest tipus d’entitats donant 
forma al Pla General de Comptabilitat per Entitats Sense Afa ny de Lucre (PGC_ESFL) , 
aprovat pel Reial Decret 1491/2011, de 24 de octubre60 així com a les Normes d’informació 
pressupostària en els apartats relatius a la liquidació del pressupost.  

Tot i així, donada l’especificitat del nostre projecte i tenint en compte que encara no hem tingut 
possibilitat de posar-ho en pràctica, caldrà considerar els nostres càlculs com a aproximats i 
susceptibles de modificacions en funció de les circumstàncies a les quals ens hàgim d’adaptar. 

La nostra gestió financera quedarà reflectida nítidament a partir de cinc elements bàsics: 

 

Pressupost 

Elaborem el pressupost en funció dels ingressos i despeses que considerem a priori, la qual cosa 
ens servirà per tenir una idea aproximada del cost malgrat tenir en compte que hi ha variables que 
poden alterar els imports que indiquem. 

Considerem que podrien matisar el nostre projecte les següents variables que caldria tenir en 
compte doncs poden incidir en el nostre pressupost inicial: 

- No incloem ni com ingressos ni com despeses les donacions de llibres per part 
d’associacions com ara la d’editors, la de llibreter o la d’escriptors ja que encara no podem 
confirmar si amb els préstecs de les biblioteques del centre educatiu corresponent o de la 
Xarxa de Biblioteques podrem suplir una hipotètica deficiència del número d’exemplar del 
llibre escollit. 
 

- D’altra banda, si l’activitat s’inclogués dins la programació dels actes organitzats per a la 
Diada de Sant Jordi del barri o de la ciutat, o formant part de qualsevol altre acte, caldria 
preveure les despeses de transport dels alumnes i del material d’exposició, així com el 
lloguer de l’equip de so, valorat en 300€. 

 

                                                           
60

 Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el qu e se aprueban las normas de adaptación del Plan Gen eral de 
Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y  el modelo de plan de actuación de las entidades si n fines lucrativos. BOE 
núm.283, de 24 de noviembre de 2011 http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/24/pdfs/BOE-A-2011-18458.pdf 
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Ingressos 

 
Concepte Import 

 
 

 
Subvenció Ministeri de Cultura61 
 

 
 3.000 € 

  
Patrocini Associació d’Editors en Llengua 
Catalana62 
 

 
   400 € 

  
Total: 

 
3.400 € 

 

 
Despeses 

 
Concepte Import 

 
 
Elaboració del DAFO 
 

1.000 € 

 

 
Fase d’interpretació i aplicació_Honoraris 
membre de la nostra entitat (mitja jornada) 
 

  200 € 

 

 
Fase d’interpretació i aplicació_Honoraris 
entitat contractada 
(preu tancat)* 
 

   800 € 

 

 
Fase d’exposició_Honoraris membre de la 
nostra entitat (mitja jornada) 
 

   300 € 

 

 
Fase d’exposició_Transport alumnes i 
elements d’exposició 
 

   300 € 

 
 
Comunicació_impressió de díptics 
 

   500 € 

 
 
Despeses de difícil justificació 
 

  300 € 

 Total:  
 

3.400 € 
 

 

                                                           
61

 Ministerio de Cultura. Orden CUL/751/2011, de 23 de marzo, por la que se c onvocan subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la promoción de la l ectura y las letras españolas, correspondientes al año 2011. BOE núm.80, 
de 4 de abril de 2011. http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6093.pdf 
62 Associació d’Editors en Llengua Catalana. http://www.editorsencatala.org/ 
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* Els honoraris de l’entitat contractada s’han calculat en funció d’un pressupost tancat i signat entre aquesta i la nostra 
entitat de tal manera que el preu no admet cap variable ni a l’alça ni a la baixa. Cal tenir en compte, però, que si el 
centre educatiu compta amb l’equip de so necessari per a la realització de l’activitat, aquesta entitat reduirà el preu del 
pressupost en 300€ que havia estat inclòs en concepte de préstec. 

 

Cash flow 

Aquest pressupost inicial cal especificar-ho en un Pla de Tresoreria on reflectim, mes a mes, les 
entrades i sortides de diners en efectiu, la qual cosa ens permetrà conèixer la liquiditat que tenim 
en caixa per tal de fer front als pagaments corresponents.  

En el nostre cas, el nostre projecte presentaria el següent Pla de Tresoreria: 

 

Pla de Tresoreria        
 
         

  Ingresos_Concepte Import Data 
Ingresos Patrocini Associació d'Editors 400,00 € 15/06/2012 
  Subvenció Ministerio de Cultura 3.000,00 € 31/10/2012 
        
  Despeses_Concepte Import Data 
  Projecte_Diagnosi 1.000,00 € 01/05/2012 
Despeses Serveis_Associació El món del hip hop 800,00 € 31/10/2012 
  Comunicació_Publicitat 500,00 € 02/01/2013 
  Exposició itinerant_Transports 300,00 € 02/01/2013 

 

Observarem de forma més entenedora aquest flux d’efectiu a través del següent gràfic: 

 

 

 

A través d’aquest gràfic podem advertir que tot i haver una despesa inicial per l’elaboració del 
Projecte per a una escola concreta, tenint en compte les seves especificitats a nivell social, 
cultural, econòmic, territorial, etc, la qual és assumida en un primer moment per la nostra entitat 
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que és qui l’elabora, hi ha uns ingressos espaiats en el temps que ens permet fer front a tots els 
pagaments.  

Val a dir, que l’elaboració del projecte i diagnosi només es cobraria en el cas que els ingressos al 
llarg del procés ho permetessin, ja que d’altra manera, seria assumit íntegrament per la nostra 
entitat.  

 

Compte de resultats 

Som conscients que el nostre és un pressupost aproximat en el qual pot haver desviaments 
respecte a les despeses, com per exemple: diferència en la facturació de l’Associació El món del 
hip-hop en el cas que no calgui el préstec de l’equip de so; o bé, un augment de la facturació 
aplicable a la comunicació si decidim ampliar el número de díptics a imprimir. Malgrat això, els 
ingressos únicament poden augmentar en cas que trobem altres patrocinadors, doncs ja estan 
assegurats aquells que hem indicat anteriorment al haver-se signat el contracte de Patrocini amb 
l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, ja ha 
publicat la concessió de la subvenció per l’import indicat. 

Tot i així, hem elaborar el compte de resultats per tal de preveure un potencial desequilibri entre 
ingressos i despeses que pugui fer perillar la viabilitat econòmica del projecte. Així: 

 
Concepte 

 
Debe 

 
Haber 

Publicitat 500 €  

Serveis_Associació El món del hip-hop 800€  
Personal_hores extres administrativa 300 €  
Despeses de difícil justificació 300 €  
Fase d’exposició_ despeses Transport 300 €  
Patrocini     400 € 
Projecte_Diagnosi  1.000 € 
Subvenció Ministeri d’Educació, Cultura i 
Esports 

 3.000 € 

   
Subtotal 2.200 € 4.400 € 

Diferència 2.200 €  
Compta de resultats 4.400 € 4.400 € 

 

 

 

Balanç 

Per adonar-nos si el nostre projecte serà viable econòmicament, elaborarem un Balanç que és la 
representació comptable del projecte al llarg de tot el procés i que ens permetrà confirmar si ha 
estat o no deficitari. Cal, però, tenir en compte que fins a la finalització de la primera fase 
d’exposició, no tindrem les despeses exactes per tal d’actualitzar el present balanç, el qual ara 
presentem de forma provisional: 

 

 



 

 

70 
La lectura i els adolescents o de la simbiosi entre el que els convé i el que els atrau 

Rosa Mª Mondéjar Escolano 

 

 

  
Concepte 

Actiu Pasiu 

 
Subvenció pendent de cobrament 

 
3.000 €  

Caixa 100 €  
       Patrocini    ...............................  400 €   
       Personal_hores extres 
       Administrativa   ........................  300 € 

 
  

 Creditors     1.900 € 
        Fase d’exposició 
        (despeses transport)    ............  300 € 

 
  

       Publicitat    ...............................   500 €   

       Associació El Món del hip-hop    800 €   
 

       Despeses difícil justificació  ....    300 €   

Projecte_Diagnosi 1.000 €  
 

Subtotal 4.100 € 1.900 € 

Compte de resultats   
 

 
2.200 € 

 
Compta de resultats 4.100 € 4.100 € 

 

 

Anàlisi de costos 

Un cop analitzat el moviment comptable del nostre projecte, i per tal de cercar noves estratègies 
respecte a la seva rendibilitat en properes ocasions, hem considerat adient elaborar un anàlisi de 
costos que ens permeti detectar possibles millores.  

Aquests anàlisi l’hem concebut a partir de les següents variables: 

 

Concepte Número inicial Variables Total 

 
Alumnat adscrit al 
Projecte_ 1 nivell 

 
25 per aula 

 
Dos línies per nivell 

 
50 alumnes 

 
Hores lectives de Llengua 
i Literatura Catalana 

  
3 dies a la setmana / 1 
hora per sessió 

 
Període del projecte: 
11 setmanes 

 
33 hores 

 
“Grup flexible” de Llengua 
i Literatura Catalana 

 
1 hora setmanal  

 
Període del projecte: 
11 setmanes 

 
11 hores 

 
“Exposició” del Projecte 
per part de l’alumnat * 

 
2 hores setmanals  

 
Període d’exposició: 2 
setmanes 

 
8 hores 

 
 
     *Cal fer esment que només s’inclou la primera fase d’escenificació i exposició dels tallers dels alumnes,  
      no comptabilitzant l’exposició durant les festivitats de Sant Jordi al tractar-se només d’una opció.  
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Així doncs, donat que el cost total del Projecte s’eleva a 3.400 €, l’anàlisi de costos ens permet 
obtenir els següents resultats: 

Cost total del projecte:     3.400 € 

Cost total del projecte: 

•  Cost total per alumne: 

                                      3.400 € / 50 alumnes =  68 € / alumne  

•  Cost total per hora lectiva: 

                         3.400 € / 52 hores lectives =  65,39 € / hora 

 

Aquests resultats ens poden induir al replantejament del projecte en funció de la qualitat i els 
resultats obtinguts que es faran visibles mitjançant els indicadors d’avaluació del projecte. 

 

Pla de Patrocini 

Integrat dins el Pla de Comunicació, el Pla de Patrocini ens permet visualitzar les aportacions 
econòmiques de les entitats amb les quals signem aquests tipus de contractes. 

De moment, i donat que tot just acabem d’endegar el nostre projecte, únicament l’Associació 
d’Editors en Llengua Catalana  està integrada dins d’aquest Pla, tot i que esperem que més 
endavant, quan el nostre projecte obtingui resultats i en conseqüència més ressò, moltes entitats 
públiques i/o privades s’interessin i ens concedeixin el seu ajut econòmic o en espècie. 

Prestacions 

El patrocini d’aquesta associació contribuirà a costejar despeses que d’altra manera ens serien 
molt difícils de cobrir (transports, pagament a l’entitat de serveis o impressió de díptics). Malgrat 
que l’aportació econòmica no és molt elevada en relació al pressupost inicial del projecte, el seu 
suport ens aportarà una gran difusió a llarg termini així com un reconeixement per part dels socis 
de l’Associació. Ens suposa, a més, un valor afegit respecte a altres entitats públiques o privades 
a les quals ens adrecem per tal de presentar el nostre projecte.  

 

Contraprestacions 

L’Associació, per la seva part, augmentarà la difusió i la visibilitat de la seva marca en tots aquells 
centres educatius o culturals (biblioteques, centres cívics, espais polivalents, etc) on presentem i/o 
fem difusió del nostre projecte de foment de la lectura. 

A més, gràcies a que el nostre Pla de Comunicació inclou entrevistes en radiodifusió, premsa 
escrita i que sobretot tindrà una àmplia repercussió a través de les noves tecnologies (webs, 
xarxes socials, blogs, newsletters), aquestes constituiran una plataforma de difusió per a 
l’associació que ens patrocina i que obtindrà una encara més presencia en els medis de 
comunicació inclòs entre targets de població als quals abans no tenia tant accés. 
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Respecte al nostre Pla de Patrocini volem fer-lo extensiu a tots aquells professionals i totes 
aquelles entitats, de caràcter públic o privat, involucrades en el món del llibre i que, directa o 
indirectament, estiguin vinculades al foment de la lectura: editorials, escriptors, associacions 
vinculades a la lectura pública, etc.  

Aquest suport no implicarà una millora de la qualitat doncs malgrat els escassos recursos intentem 
que el desenvolupament de l’activitat sigui el més qualitatiu possible, però sí que podrem invertir 
en la millora dels recursos, o en l’ampliació dels grups de tallers, o en la contractació de més 
entitats col·laboradores que ens permetin duplicar o, inclús triplicar, els diferents grups de nivell, 
cosa que, ara per ara, no ens podem permetre. 

 

 

Quins altres aspectes cal tenir en compte? 
 
 
Creiem necessari fer menció especial a dos arguments que considerem fonamentals pel correcte 
desenvolupament del projecte, de tal manera que tenir-los en compte ens pot estalviar incidències 
en un futur, proper o llunyà. 

Aquests temes són els derivats d’una banda, de la Llei de Protecció de dades; d’altra, els afectes 
a la Llei de Propietat Intel·lectual respecte al desenvolupament de l’activitat al centre educatiu i als 
treballs realitzats pels alumnes, respectivament; i, finament, les clàusules de confidencialitat. 

 

Protecció de dades 

La protecció de dades està regulada per la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de 
caràcter personal63 “té com objectiu garantir i protegir les dades personals, les llibertats públiques i 
els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment la seva intimitat i privacitat personal 
i familiar”, desenvolupant, així, l’article 18 de la Constitució Espanyola sobre el dret a la intimitat 
familiar i personal. 

Donades, d’una banda, les especificitats del “públic” amb el qual treballem en el projecte (alumnes 
menors d’edat) i els espais en els quals es desenvolupa l’activitat, fonamentalment a l’espai 
educatiu; i d’altra, les estratègies que desenvoluparem al llarg del projecte (fotografies, vídeos, 
etc)  cal demanar les autoritzacions corresponents “protegir-nos” de possibles denúncies quan en 
fem difusió.   

Les autoritzacions caldrà demanar-les a: 

- Pares, mares o tutors dels alumnes, doncs es tracta de menors d’edat i, per tant, els seus 
pares i/o tutors en són els responsables de la conseqüent autorització a la nostra entitat 
per a la publicació de fotografies o vídeos en els quals aquests siguin fàcilment 
identificables. A més, també caldrà aquesta autorització per a la publicació dels noms i 
cognoms dels alumnes, les veus d’aquests (en el cas de gravacions de so) o per a 
qualsevol altra dada que permeti la seva identificació. 
 

                                                           
63

 Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de car àcter personal,  BOE núm.298, de 14 de diciembre de 1999. 
http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf 
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- Professors, seguint la mateixa línia de motius que pels alumnes, en formar part implicada 
en el projecte i participar molt activament en el seu desenvolupament. 
 

- Direcció del centre educatiu que ens ha de permetre l’utilització de les dades del centre per 
a la difusió i promoció del projecte: nom, adreça, telèfon, adreça electrònica, etc.  
 

- Professionals de l’Associació El món del hip-hop ja que ells estaran directament implicats 
en la implementació dels tallers de hip-hop, una de les fases del projecte, i, per tant és del 
tot segur que també seran fotografiats o enregistrats en cintes de DVD. 
 

- Entitats patrocinadores, per tal que ens autoritzin a la publicació de les seves dades així 
com els logos corresponents. 
 

A més, serà convenient afegir a l’autorització una clàusula que inclogui l’acceptació per part de 
tota aquella persona implicada en el projecte per a afegir-la a una base de dades de la nostra 
entitat que s’ha d’ajustar, necessàriament, a la Llei 15/1999 de Protecció de dades, de tal manera 
que entre d’altra informació comunicarà l’aplicabilitat dels drets ARCO. 

Caldrà tenir present que serà necessari demanar autorització a totes aquelles persones que siguin 
identificables en les fotografies o vídeos i de les quals no tinguem signada l’autorització 
corresponent. 

Per descomptat, les dades incorporades al nostre fitxes únicament seran objecte de cessió a 
l’entitat col·laboradora, en aquest cas l’Associació El món del hip-hop, per tal que puguin incloure 
totes aquelles dades sobre les quals ens han signat l’autorització. 

Tanmateix, cal esmentar que aquestes dades, en cap dels dos casos, poden ser utilitzades per 
altres finalitats que les especificades en les fitxes d’autorització, com són la promoció, difusió del 
nostre projecte i, en conseqüència, dels tallers duts a terme per l’associació col·laboradora, així 
com la de rebre trameses sobre cursos, jornades de formació o qualsevol altra activitat de la qual 
la nostra entitat faci difusió. (Annex 1) 

 

Propietat intel·lectual 

Regulada por Ley 23/2006, de 7 de julio, per la qual es modifica el text refós de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprovat pel Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril64 define la 
propietat intel·lectual com el conjunt de drets que corresponen als autors i altres titulars (artistes, 
productors, etc). 
 
En aquest punt, i tenint en compte el tipus d’activitats i enregistrada en qualsevol tipus de mitjà o 
suport, que se’n derivaran dels tallers de creació de hip-hop, com ara músiques i ritmes, poemes i 
rimes per al rap, coreografies per al breakdance, o art en el cas dels graffiti, cal protegir a l’alumne 
respecte a aquest dret, dret que no s’extingirà amb el temps i que, alhora, és irrenunciable. 
Evidentment, la Llei protegeix tant a l’autor individual com a l’autoria plural (obra en col·laboració, 
art. 7 LPI) en la que el resultat deriva de la participació de diverses persones en el procés creatiu, 
amb independència de que a la mateixa es pugin distingir o no les aportacions de cada un dels 
autors. 
 
                                                           
64

 Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/1996, de 12 de abril. BOE núm.162 publicada el 8 de julio de 2006. http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-
25572.pdf 
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De la mateixa manera, també caldrà respectar el dret d’autor d’aquelles persones que siguin 
responsables o autors de les gravacions fonogràfiques o audiovisuals o aquells que creïn meres 
fotografies enteses aquestes com les diferents a les fotografies contemplades en el article 1er de 
la Llei. 
 
És necessari tenir present que l’autor o autors estan protegits respecte a dos tipus de drets: 
 

- Drets morals: 
 

� Decidir sobre la divulgació, en quina forma i com (nom, anònima, 
pseudònim) 
 

� Exigir el reconeixement de la seva condició d’autor 
 

� Exigir respecte per la integritat de l’obra 
 

� Modificació de l’obra 
 

� Accés a l’exemplar únic 
 

- Drets patrimonials: 
 

� Opció d’autoritzar o prohibir l’explotació d’una obra 
 

� Facultat d’exigir remuneració per permetre l’explotació de l’obra 
 

� Art.17 LPI sobre l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la seva oba en 
qualsevol forma 

 
� Art. 2 LPI que atribueix a l’autor la titularitat sobre el valor patrimonial de la 

seva obra 
 

Donat el caràcter jurídic de la nostra entitat pel qual no hi ha intenció de lucre en el 
desenvolupament de les nostres activitats, es fa imprescindible aconseguir l’autorització dels 
pares o tutors dels alumnes, com a menors d’edat, per a la divulgació de la seva obra sense cap 
tipus de retribució, tot i respectant el reconeixement de la seva condició d’autor, per un període 
mínim de 4 anys prorrogables. (Annex 2) 

 

Clàusules de confidencialitat 

En la relació entre la nostra entitat i l’associació col·laboradora cal que aquesta última signi un 
contracte de confidencialitat respecte a qualsevol dada que afecti al centre educatiu, als alumnes, 
a les famílies d’aquests o a qualsevol altra dada de la qual en tingui coneixement durant el 
desenvolupament de l’activitat. 

Així mateix, és fonamental que s’inclogui una clàusula per la qual l’entitat col·laboradora no pugui 
desvetllar cap de les dades que l’hàgim cedit per al correcte funcionament de l’activitat i/o per la 
difusió de la seva part de les activitats, fonamentalment, els tallers. 

Finalment, l’entitat col·laboradora tampoc no podrà fer-ne ús de cap dada de la nostra entitat 
sense el corresponent consentiment per la nostra part. 
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En aquest sentit, també serà exigible a l’entitat que, si no és durant el temps que mantingui amb 
nosaltres un contracte vinculant de serveis, no desenvolupi la mateixa activitat en altres centres 
educatius. (Annex 3) 

 

 

Preveient l’avaluació 
 
 
Certament, resulta del tot complicat preveure a hores d’ara quins poden ser els resultats del nostre 
projecte en tots els aspectes que el conformen: la diagnosi, els objectius, la definició, el procés o, 
finalment, la consecució de la finalitat de la nostra actuació. Com ja és sabut, el món de la Cultura 
se’ns presenta molt sovint com quelcom intangible, difícil de mesurar, on no tot es pot traduir en 
números i percentatges, on es emocions i el nostre propi “jo” ens decanta cap a determinades 
activitats i en les que un “no sap, no respon” no ajuda gaire a la significació de les enquestes. 

Tanmateix, cal establir una sèrie d’indicadors, que es poden anar complimentant o modificant al 
llarg de la implementació del projecte en funció d’imputs no previstos que apareguin i que ens 
permetran adonar-nos del grau de complicitat que el nostre projecte ha assolit amb els 
adolescents, de potencials replantejaments vers als processos a seguir en properes edicions del 
projecte, de la necessitat o no d’escollir una altra entitat com a col·laboradora en funció de la 
proximitat amb el nostre projecte o de les sinèrgies generades, de la necessitat d’incloure nous 
indicadors que ens facilitin una major objectivitat en l’anàlisi dels resultats, etc. És a dir, 
l’avaluació, mitjançant els indicadors, ens capacitarà a visualitzar el més objectivament possible el 
resultat del nostre projecte. 

Evidentment, i tot i que al llarg de tot el projecte es concretaran reunions amb els diferents 
integrants de cadascuna de les fases per tal d’anar superant possibles barreres i anar definint més 
correctament els elements a analitzar, així com els mitjans més adients per fer-ho, és del tot 
necessari fixar uns indicadors que ens facilitin pautes per a la millora del nostre projecte.  

Val a dir, però, que el nostre projecte té, en principi, una durada d’un trimestre escolar, a més del 
període d’exposició posterior i opcional amb motiu de diferents jornades festives com Sant Jordi o, 
potser, fires del llibre a les diferents poblacions d’arreu de la província. Això, conjuntament amb el 
fet que la nostra finalitat, el foment de la lectura entre els adolescents, bé per la finalitat en sí 
mateixa o pel target al qual ens adrecem,  esdevenen motius evidents que corroboren la dificultat 
d’una banda d’establir indicadors al nostre projecte i, d’altra, el pessimisme per a la consecució 
d’objectius a tan curt termini. És important tenir en compte que, tot i que els resultats obtinguts a 
partir dels indicadors no siguin gaire afalagadors, només amb constància i tenacitat serem 
capaços d’assolir-los. 

Finalment comentar que, des del nostre punt de vista, podem observar el compliment o no dels 
nostres objectius a través de l’avaluació dels indicadors de resultats, de definició, de procés i 
d’impacte, doncs tots ells ens faran veure amb una millor perspectiva les mancances i, en 
conseqüència les millores que caldria afegir al nostre projecte. Tot i això, cal matisar que la 
mesura de l’impacte del nostre projecte en entre els joves i adolescents amb els quals treballarem, 
és, pràcticament, impossible de definir a curt termini, entenent com a curt termini els primer any 
(com a mínim) des de l’implementació del projecte en un centre educatiu el concret. És necessari 
tenir en compte que el nostre plantejament pot representar pels adolescents “una via 
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d’escapament” a les rutines de l’aula sense que això impliqui un interès posterior vers la lectura ni 
una continuïtat en aquest tipus d’activitat. 

Visualitzem en el següent esquema, doncs, la nostra proposta d’indicadors: 
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Classificació Concepte Tipus 
d’Indicador 

Objectiu Indicador Mitjà o instrument 
d’avaluació 

Calendari 

 
de  
resultat 

 
Desenvolupament 
capacitats joves 

 
Qualitatiu 

 
Millora de les notes en 
Llengua i Literatura 
(en funció de les especificitats 
de cada centre educatiu) 
 

 
Augment mínim d’un 0,5 en les notes 
corresponents a les competències 
comunicatives respecte a tots els 
alumnes que hagin participat en el 
projecte. 
 

 
Qualificacions 1er i 2n 
trimestre del curs lectiu.  

 
Es tractaria d’elaborar 
els indicadors en dues 
fases:  
- una al finalitzar el 
primer trimestre  
(desembre’12) 
- una segona al 
finalitzar el segon 
trimestre (març’13) 

 
de  
resultat 

 
Visibilitat del 
Centre educatiu 
corresponent 

 
Quantitatiu 

 
 

Qualitatiu 

 
Assoliment de les 
competències lectores i 
comunicatives del alumne. 
 
Augment del prestigi del 
centre envers la comunitat 
educativa en l’àmbit territorial  
local. 

 
Increment en un 10% del 
núm.d’alumnes que milloren a l’alça 
les seves notes 
 
Augment en un 5% de sol.licituds que 
presentin com a primera opció el 
centre educatiu en el qual hem portat 
a terme el projecte.  
 

 
Qualificacions 1er i 2n 
trimestre del curs lectiu 
 
 
Número de sol·licituds de 
matriculació 

 
Es tractaria d’elaborar 
els indicadors en dues 
fases:  
- una al finalitzar el 
primer trimestre  
(desembre’12) 
- una segona al 
finalitzar el segon 
trimestre (març’13) 
 
Caldria esperar al 
març’14 per veure 
l’efectivitat d’aquest 
indicador, a partir de 
les inscripcions del 
març’12 si s’hagués 
seguit una política de 
difusió sobre el paper 
innovador del centre 
educatiu en concret a 
través dels alumnes i 
les seves famílies. 
 

 
de  
resultat 

 
Dinamitzar el 
préstec 
bibliotecari 

 
Quantitatiu 

 
Assoliment de l’hàbit de fer ús 
de la biblioteca, ja sigui la del 
centre educatiu com la del 
barri, per part dels alumnes 
partícips en el projecte, 
independentment del motiu pel 
qual ho fan: 
- “aula d’estudi” 
- sala de lectura 

 
Augment del número d’usuaris: 

- Un 10% en la biblioteca del 
barri 

- Un 15% en la biblioteca del 
centre educatiu 

 
Augmentar el servei de préstec un 5% 
tant en la biblioteca del centre com a 
la del barri. 

 
Dades facilitades per les 
biblioteques del barri i del 
centre educatiu que 
permetin comparar les 
següents dades: 

- Darrer trimestre 
2011 

- 1er trimestre 2012 
- 2n trimestre 2012  

 
Es tractaria d’elaborar 
els indicadors 
comparatius  en tres 
fases:  
- una al finalitzar el 
primer trimestre  
(desembre’12) 
- una segona al 
finalitzar el segon 
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- espai de relació 
- identificació de l’equipament 
com espai de préstec 
 
El que realment interessa és 
que comencin a habituar-se a 
fer-ne ús. 

 trimestre (març’13) 
- una tercera en 
finalitzar el curs 
(juny’13) 

 
de  
resultat 

 
Incrementar la 
demanda del 
nostre taller 

 
Quantitatiu 

 
Com a projecció de la nostra 
entitat, ens cal comprovar 
quina és la nostra visibilitat en 
la comunitat educativa i quines 
són les opinions que se’n 
deriven del nostre projecte. 
Volem incrementar el nostre 
prestigi entre les entitats 
públiques i privades dels quals 
la finalitat és la promoció de la 
lectura. 
Pretenem col·laborar amb 
altres entitats les activitats de 
les quals ens permetin donar 
un disseny innovador de futurs 
projectes, de tal manera que 
ens sigui molt més fàcil 
apropar-nos al jovent. 

 
Augment un 10% les contractacions 
per part d’altres centres educatius 
 
 
Incrementar un 10% el núm. d’entitats 
relacionades amb la lectura amb les 
quals poder definir projectes conjunts. 
 
 
Incrementar en un 5% el número 
d’entitats, no relacionades directament 
amb el foment de la lectura que ens 
proposin idees innovadores sobre les 
quals reflexionar com ara circ, turisme. 
 

 
Número de programacions 
contractades a la nostra 
agenda 
 
Número de vegades en que 
participem  com a convidats 
en fòrum, jornades i en 
col·loquis sobre el foment 
de la lectura, així com el 
número de contactes que 
mantenim amb entitats amb 
les quals no manteníem 
relació. 
 
Arrel del número 
d’entrevistes i/o reunions 
amb aquest tipus d’entitat. 
 
 

 
Caldria esperar a la 
finalització del primer 
trimestre, per tenir 
dades que oferir en les 
noves relacions. 
 
En funció del tipus 
d’entitats, cal tenir en 
compte que les 
activitats poden 
prorrogar-se, com ara 
potencials exposicions 
i escenificacions per 
Sant Jordi, Fires del 
llibre o festivals i pot 
dificultat una mica la 
potencialitat del nostre 
projecte. 

 
De definició 

 
Adequació en la 
definició 

 
Qualitatiu 

 
Continguts:  
- Selecció adequada de 
lectures 

 
 
 
 
 
Estratègies: 
- Incorporació de l’activitat a la 
dinàmica lectiva 
- Adequació de la metodologia 
(diferents fases del projecte) 
- Utilització d’eines per a 
l’estímul (rol alumne-professor, 
per ex.) 
- Adequació dels diferents 
espais 

 
Continguts:  
-  Increment en un 5% d’associacions, 
editorials, llibreries, etc. en oferir 
propostes de lectures per a una més 
acurada selecció. 
- augment d’un 5% de propostes de 
patrocini 
 
Estratègies: 
- Assolir el percentatge del 50% 
d’alumnes que estiguin d’acord amb 
les estratègies seguides per a 
l’implementació del projecte. 
- Assolir el percentatge del 90% de 
professors i/o professores del centre 
satisfets/tes amb les estratègies 
seguides. 
 

 
Enquesta a alumnes i 
professorat 
 
Entrevista d’avaluació 
d’activitats amb l’entitat 
col·laboradora que imparteix 
els tallers de hip-hop 
 
Comparació de dates entre 
la finalització programada 
en el cronograma del 
projecte i l’acabament real 
dels tallers (exclosa la fase 
d’exposició i escenificació, 
les quals poden ser més 
flexibles respecte al 
calendari) 
 

 
Les noves propostes 
de lectura seran 
avaluables en tant que 
es torni a programar 
novament el projecte 
en el mateix centre o 
en altres del mateix 
territori. 
El grau de satisfacció 
tan de l’alumnat com 
del professorat, es pot 
quantificar al llarg dels 
tres mesos que dura el 
projecte. Per tant, és 
pot passar una 
enquesta de 
satisfacció per 
cadascuna de les 



 

 

79 La lectura i els adolescents o de la simbiosi entre el que els convé i el que els atrau 

Rosa Mª Mondéjar Escolano 

- L’exposició com a visibilitat 
del treball 
- Temporalització de l’activitat 
- Comunicació (exposicions, 
mitjans de comunicació, etc)  
 
Activitats: 
- Adequació o no dels tallers 
plantejats 
- Implicació de l’alumnat en els 
diferents tallers 
- Correspondència entre el 
plantejament de l’activitat amb 
els tallers duts a terme 
- Assoliment de les 
expectatives creades envers 
als alumnes com a grup 
(convivència, complicitat, 
implicació, cohesió, etc) 
- Correspondència amb el 
calendari establert per 
cadascuna de les activitats i/o 
fases del projecte 

 

 
 
 
 
 
 
Activitats:  
- Assolir el percentatge del 50% 
d’alumnes que estiguin d’acord amb 
les estratègies seguides per a 
l’implementació del projecte. 
- Obtenir un mínim del 50% de 
l’alumnat que consideri complertes les 
seves expectatives respecte als 
diferents tallers. 
- Assolir el percentatge del 90% de 
professors i/o professores del centre 
satisfets/tes amb les estratègies 
seguides. 
- La desviació del calendari inicial no 
ha de superar la setmana, és a dir, els 
3 dies corresponents a les hores 
lectives de Llengua i Literatura 

 

(una reunió final amb 
cadascun dels agents 
implicats matisarà les 
successives reunions 
setmanals al llarg del 
projecte) 
 

fases globals del 
projecte: 
- lectura i comprensió 
(mitjans novembre’12) 
- interpretació i tallers 
(cap al 20 de des’12) 
- exposició i 
escenificació per la 
resta del centre 
educatiu (cap al 22 
des’12)amb les 
matisacions temporals 
que cadascuna 
requereix (com ara 
l’exposició entre la 
resta dels alumnes de 
l’escola que, 
ineludiblement s’ha 
d’avaluar al final del 
primer trimestre, cap a 
finals de desembre’12) 
 

 
De procés 

 
Funcionament del 
projecte 

 
Qualitatiu 

 
Relacions: 
 
- Establiment o no de sinèrgies 
amb l’entitat col·laboradora 
- Dificultats per integrar el 
projecte en les dinàmiques de 
les hores lectives a causa del 
professorat 
- Sinèrgies vers el centre 
educatiu i el seu professorat 
- Implicació del centre en el 
projecte i la conseqüent 
implicació 
- Dificultats a l’hora de 
mantenir les pertinents 
reunions setmanals de 
seguiment  
 
Procediment: 
 
- Sistema escaient o no de 

 
Relacions: 
 
- número de reunions en les quals el 
grau de conflicte hagi obligat a una 
segona reunió, tan respecte al 
professorat del centre com a l’entitat 
col·laboradora, no ha de superar el 2% 
 
- número de noves propostes 
integrables en el projecte que siguin 
conseqüència de la sinèrgia entre els 
tres agents implicats. 
 
 
 
 
Procediment: 
 
- el número de reunions setmanals 
ajornades no ha de superar el 5% 
 

 
La nostra entitat observarà 
el grau de satisfacció 
respecte a les relacions i el 
procediment mantenint 
reunions indistintes amb els 
responsables de les 
diferents dinàmiques.   
 
Amb això, es pretén 
aconseguir una major 
fiabilitat en les respostes 
dels nostres interlocutors. 

 
Cal que les reunions 
es programin 
setmanalment, 
excepte en casos 
justificables com ara 
períodes vacacionals 
o  dies festius de lliure 
elecció per part del 
centre educatiu, 
aspectes que caldrà 
tenir en compte per a 
la programació 
d’aquestes reunions. 
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reunions setmanals per a 
l’avaluació contínua 
- Valoració sobre la viabilitat o 
no de sessions conjuntes 
entre el Centre educatiu, la 
nostra entitat o la entitat 
col·laboradora que imparteix 
els tallers de hip-hop 
 

- cal consensuar al 100% la 
conveniència de les reunions 
conjuntes entre tots els agents 
implicats per tal d’obtenir resultants 
satisfactoris per a tots ells. 

 
D’impacte 

 
Empremta del 
Projecte en els 
adolescents 

 
Qualitatiu 

 
Inclusió de l’hàbit lector en els 
alumnes 

 
Increment d’un 5% de llibres sol·licitats 
en préstec comptabilitzats per cada 
alumne de forma individualitzada al 
termini del curs escolar en el qual 
s’hagi implementat el projecte 
(d’octubre’12 a juny’13) 
La dificultat radica en què caldria tenir 
accessibles les dades de la biblioteca 
del centre educatiu i la del barri, tot i 
tenir en compte que l’alumne podria 
haver escollit altres biblioteques 
integrades en la Xarxa, de tal manera 
que l’accés hauria de ser respecte a la 
totalitat de la Xarxa. 

 
Comparació de dades entre 
els alumnes del propi centre 
i respecte d’altres centres, 
mitjançant dades sobre: 
 
- % afluència a biblioteques 
segons centre educatiu  
- notes trimestrals en 
matèria de competències 
comunicatives segons el 
centre, tot i que caldrà tenir 
en compte les especificitats 
de cadascun d’ells. 
             

 
Cal comparar, 
respecte al darrer 
trimestre de l’últim 
curs i el segon 
trimestre de 2013 les 
següents dades: 
 

 

 

 

 

______________________________________ 
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Antecedents 

 
El hip-hip aporta aire fresco a los planes de estud io y a la Universidad. 
http://www.fundeu.es/noticias-articulos-el-hip-hop-aporta-aire-fresco-a-los-planes-de-estudio-y-a-
la-universidad-4380.html 
 

Institut de Ciències Matemàtiques   http://www.icmat.es/cultura/graffiti/paginas/inicio.html 
 

Liceo Luisa Luisi, Uruguay  http://www.lr21.com.uy/comunidad/218591-profesora-de-literatura-
aplica-novedosa-tecnica-para-ensenar 

 

 

Lectura i Biblioteques 

 

Baró, Mònica i Mañà, Teresa. Estudi sobre les accions de foment de la lectura a les 
biblioteques públiques. 
http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Activitats/Estudi_foment_lect
ura.pdf 
 
Baró, Mònica; Casas Poves, Juana; Reyes Camps, Lourdes i Mañà, Teresa. La promoció de la 
lectura a les biblioteques publiques de Catalunya: un terreny pròsper que cal endreçar.  12 
Jornades catalanes d’Informació i Documentació, maig 2010 
http://www.cobdc.org/jornades/12JCD/materials/comunicacions/pres/REYES_promocio_lectura_B
BPP.pdf 
 

Baró, Mònica i Mañà, Teresa. Estudi sobre les accions de foment de la lectura a les 
biblioteques públiques de Catalunya.  Observatori de biblioteques, llibres i lectura. Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona 
http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Activitats/Estudi_foment_lect
ura.pdf 
 

Club de Lectura sobre novel.la negra. Biblioteca de l’Institut Príncep de Girona, Barcelona 
http://bibliotecaiesprincepdegirona.blogspot.com.es/2012/01/bcnegra-2012-club-de-lectura-de-
novella.html 
 

Generalitat de Catalunya, Mapa de la Lectura Pública de Catalunya. 
http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/mapa.pdf 
 

Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.Pla Nacional de 
Lectura 2012-2016. Impuls de la lectura: 100% lecto rs.  

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2011/12/19/15/09/ec0c9353-ae4a-49a3-81ab-
c68af8792fc9.pdf 
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IFLA/UNESCO Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del ser vicio de bibliotecas 
públicas. Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas; Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Abril, 2001. 
 
 
Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecar i de Catalunya . DOGC núm.1727, de 29 de 
marzo 
http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SID/Documents/Arxiu/LLEI%204_1993,%20de
%2018%20de%20mar%C3%A7,%20del%20sistema%20bibliotecari%20de%20Catalunya.pdf 
 

Ministerio de Cultura de España. El sector del libro 2010. 
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/Sector_libro_2010.pdf 
 

Omella, Ester; Permanyer, Jordi; Reyes, Lourdes. Los planes municipales de bibliotecas: 

contextualización y situación en Cataluña. BiD, Biblioteconomia i Documentació, núm.8. Juny 

2002. www.ub.edu/bid/08omella2.htm 

 

Lectura i joves 

 
Ara.cat . Els nens han de llegar 25 llibres l’any.  2 desembre de 2011 
 
Associació Lectura Fàcil. http://www.lecturafacil.net/content-management/ 

Consorci d’Educació de Barcelona. http://www.edubcn.cat/ca/noticies/detall?44215 

 
Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. http://www.fundaciobromera.org/index.php/la-
fundacio/descripcio 

 

Devos, Franky, Jóvenes pero alcanzables. Tècnicas de Marketing par a acercar la Cultura a 
los jóvenes. Fundación Autor. 2006 
 
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Familia. Direcció General de Joventut. 

Estat de la joventut 2011. Observatori català de la  Joventut.  

http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/E-

Joventut/Recursos/Tipus%20de%20recurs/Documentacio/Arxiu/Document/INFORME_ANUAL_20

11_SISTEMA_INDICADORS.pdf 

 

Gremi d’Editors de Catalunya. http://www.gremieditorscat.es/Portada_A.asp 
http://www.gremieditorscat.es/Gremi/ArticlesPr.asp?Art=2871 
 
 
Grupo Planeta. http://www.planetalector.com/planes-lectores/ 
 
Mañá, Teresa; Agustí, Lluís i altres autors. La promoció de la lectura a Catalunya (2008-2009).  
Anuari de l’Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura 
 
Ministerio d’Educació, Cultura i Esports. Plan de Fomento de la Lectura. 
http://www.mcu.es/libro/MC/PFL/Introduccion.html 
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Pacheco, Laura Emilia. Educación y cultura: el binomio alrededor del libro . Congreso 
Internacional del Mundo del Libro. México, 2009. 
 
Rio Negro online. Literatura y adolescentes, ¿una unión posible? Agosto de 2009. 

http://www1.rionegro.com.ar/diario/2009/08/10/124986422590.php 

 
Samaniego F., Juan.  Los jóvenes y el placer por la Lectura. 

http://www.fronesis.org/documentos/juan-samaniego-jovenes-placer-lectura.pdf 

 
Sommer, Doris. Lectores creativos, ciudadanos plenos: las enseñanz as de La Cartonera. 
Congreso Internacional del Mundo del Libro. México, 2009. 
 
 
Sector Editorial 

 
Doria, S. Radiografia (amb ombres) de l’edició . Barcelona metrópolis mediterrània, Edició, 
capital Barcelona 
 
Federación de Editores. http://www.federacioneditores.org/SectorEdit/Documentos.asp 

 
Martínez, Emilia. Una mirada hacia el futuro de la edición . Conferència. Congreso Internacional 
del Mundo del libro. México, 2009. 
 
MCU. Anuario de estadísticas anuales 2010 . 
http://www.calameo.com/read/000075335520a6fedebab 
 
MCU. Cuenta Satélite de la Cultura. Principales resultad os 2000-2009  
http://www.mcu.es/estadisticas/docs/CSCE/principales_resultados-2011.pdf 
 
MCU. El sector del libro en España 2010 . Observatorio de la lectura y el libro. 
http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/sector_libro_2010_nov11.pdf 
 
MCU. http://www.mcu.es/libro/MC/PEE/estadisticas/autorAnual.html 
 

 
Polítiques per al foment de la Lectura 

 
Comissió Europea. Llibre Verd. Alliberar el Potencial de les indústri es Culturals i Creatives . 
Brussel·les. COM (2010)  
 
Departament d’Estadística. Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d'Informàtica. Sots-
Direcció de Sistemes Gràfics i Cartografia. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de 
juny 2010.  Ajuntament de Barcelona 
 
Diputació de Barcelona, Gerència de Serveis de Biblioteques. 
http://www.diba.cat/biblioteques/treballenxarxa/quefem/xarxabiblioteques/promociolectura.asp 

 
Generalitat de Catalunya 
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.4f810f50a62de38a5a2a63a7b0
c0e1a0/?vgnextoid=eae989b011e1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=eae989
b011e1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
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Generalitat de Catalunya. Institució de les Lletres Catalanes. Pla de Foment de la Lectura. 
Balanç 2008-2010  
 
ICIC 
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.01121f9326561a075a2a63a7b0
c0e1a0/?vgnextoid=8ef3b00192516110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=8ef3b00
192516110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default 
 
Idescat i Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. Enquesta de consum i pràctiques . 
Unitats en miler s de persones. Dades 2006. culturals. 
http://www.idescat.cat/territ/BasicTerr?TC=5&V0=3&V1=3&V3=1676&V4=1690&ALLINFO=TRUE
&PARENT=25&CTX=B 
 
Instituto de Ciencias Matemáticas  http://www.icmat.es/cultura/graffiti/paginas/inicio.html 

Plan de Lectura, http://www.planlectura.educ.ar 

 
Zapata López, Fernando. Algunos cimientos para las políticas públicas. Congreso 
Internacional del Mundo del Libro. México, 2009. 
 

Estrategies 

 
Banco de la República-Colombia. Actividad Cultural. Las maletas viajeras de literatura. Algunas 

estrategias de promoción de lectura con la maleta d e Literatura para jóvenes.  

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/pagina/76838/estrategias-de-promocion-maleta-

jovenes.pdf 

 
Elies, Joan. Tecnologies identitarias en un mundo globalizado. U na aproximación a la 

escena hip-hop de Barcelona. Revista de Estudios sobre Juventud, Nueva Época, núm 17, 2002 

http://cendoc.imjuventud.gob.mx/clr/docs/pdfre/019011.swf 

 

Fundación Santillana. Para qué enseñar Literatura. Venezuela, art. Març 2012. 

http://www.santillana.com.ve/articulos.asp?idarticulo=54 

 

Gallardo, Isabel. Propuesta para la enseñanza de la competencia liter aria en el tercer ciclo de 

la Educación General Básica y diversificada.  Revista Artes y Letras. Universidad de Costa 

Rica, 2009. http://www.latindex.ucr.ac.cr/kan014/kan014-06.pdf 

 

Generalitat de Catalunya, Departament d’Educació. Currículum Educació Secundària 

Obligatòria. http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/ESO/curriculum_eso.pdf 
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Objectius 

 

Huamán, Miguel Ángel. ¿Para qué enseñar Literatura en la nueva secundaria ?  Diario El 

Peruano, núm. 17, 2002. 

http://www.santillana.com.ve/articulos.asp?idarticulo=54 

 

Ministerio de Educación, Cultura i Deporte. PISA: Programa para la evaluación internacional de 

alumnos. http://www.educacion.gob.es/ievaluacion/estudios/pisa.html 

 

Aspectes jurídics 

 

Argote Rodríguez, Lourdes. Guía del Régimen Fiscal de Entidades sin Fines Lucr ativos y de 
los Incentivos Fiscales al Mecenazgo.  Fundación Luís Vives. 2008 

http://www.dincat.cat/gu%C3%ADa-del-r%C3%A9gimen-fiscal-de-entidades-sin-fines-lucrativos-y-
de-los-incentivos-fiscales-al-mecenazgo_33776 

Diputació de Barcelona. Manual pràctic sobre Fiscalitat i Obligacions Compt ables per a 
Entitats sense afany de lucre,. 
http://www.google.es/url?q=http://www.alicante.es/p_ciudadana/portal/documentos/manual_fiscalit
at.doc&sa=U&ei=gjHgT5DDJtHu8QOvp8CUDw&ved=0CBYQFjAC&usg=AFQjCNHi1DEp5WXTz7
7GFjzAlQtdi2Qceg 

Direcció General de Relacions Laborals. Departament de Treball. Generalitat de Catalunya. Guia 
per a la contractació estable i adequada per a les empreses competitives.  
http://www20.gencat.cat/docs/treball/07%20-
%20Relacions%20laborals/Documents/Generic/Arxius/doc_10173836_1.pdf 

Embid Irujo, José Miguel. Notas sobre el régimen jurídico de las entidades si n ánimo de 
lucro, su estructura interna y la responsabilidad d e sus órganos gestores.  Universidad de 
Valencia. http://portales.gva.es/c_economia/web/rveh/pdfs/n7/debate4-7.pdf 
 
Fundación, Gestión y Participación Social. Fundació n GPS.  
http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=41 

 

Comunicació 

De cap a peus   http://www.sant-andreu.com/noticies/CaP/ 

Leal Giménez, Antonio i Quero Gervilla, Mª José. Manual de Marketing i Comunicación 
Cultural .  Observatorio Cultural del Proyecto Atalaya. 
 http://www.uca.es/web/actividades/atalaya/atalayaproductos/producto44manual-de-marketing-y-
comunicacion-cultural_web.pdf 
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Drets d’autor, d’imatge i Llei de protecció de dades de caràcter personal 

 

Ley Orgánica 15/1999, de Protección de datos de car àcter personal,  BOE núm.298, de 14 de 
diciembre de 1999. 
 http://www.boe.es/boe/dias/1999/12/14/pdfs/A43088-43099.pdf 

Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad 
Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislati vo 1/1996, de 12 de abril . BOE núm.162 
publicada el 8 de julio de 2006. http://www.boe.es/boe/dias/2006/07/08/pdfs/A25561-25572.pdf 
 

Boadas i Raset, Joan. Patrimoni Cultural i Drets d’autor. Instruments per  a la seva gestió. 
http://www.girona.cat/sgdap/docs/drets_autor.pdf 
 
Universitat de Vic.  Drets d’autor i publicacions digitals. http://www.uvic.es/node/837#7 

Associació d’escriptors en llengua catalana. http://www.escriptors.cat/?q=contracte_edicio2 

 

Entitats 

 
Associació Comunitat hip-hop 
http://www.myspace.com/asociacioncomunidadhiphop 
 
Associació d’Editors en Llengua Catalana 
 http://www.editorsencatala.org/WorksModels/TextInclusion.asp?tid=AELL00010 
 
Associació d’Editors en Llengua Catalana. http://www.editorsencatala.org/ 

Associació d’Editors del País Valencià, 
http://www.aepv.net/Sobre-la-lectura/Pla-Foment-Lectura--Catalunya_va_16_55_0_0_100.html 
 
Associació de Gestors Culturals de Catalunya, http://www.gestorcultural.org/index.php 
 
Associació per al Foment de la Lectura. 
http://www.acn.cat/acn/652308/Noticia/text/Noticia.html 
 
 
Espai Avinyò, Llengua i Cultura 
http://blocs.cpnl.cat/espaiavinyo/ 
 
 
Roca Umbert, Fàbrica de les Arts 
http://www.rocaumbert.cat/Equipaments.php?idn=9852 
 
 

Gestió econòmica i financera 

 

Castells, Margarida.  La gestión cultural i la importància del projecte.  Pautes per a 
l’elaboració de projectes culturals. 
 http://www.slideshare.net/MargalidaCastells/copia-de-la-gesti-cultural-i-la-importncia-del-projecte 
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Ramírez Lafuente, Victor Hugo. Análisis de costos para la toma de decisiones.  
http://www.slideshare.net/wilsonvelas/costos-6511002 

 
Rincón Cardona, Fabio. Guias para la elaboración de proyectos culturales. 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4050022/contenidos/guia%20elaboracion%
20proyectos%20culturales.ppt#1 

 

Indicadors 

 

Baró, Mònica i Mañà, Teresa. Estudi sobre les acció de foment de la lectura a le s biblioteques 
públiques de Catalunya. Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. Facultat de 
Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.  
http://www20.gencat.cat/docs/Biblioteques/Tematic/Documents/Arxiu/Activitats/Estudi_foment_lect
ura.pdf 
 
Bonet, Lluís. Dos fases indisociables de la Gestió Cultural: Plan ificar i Avaluar. 
http://revistas.uca.es/index.php/periferica/article/viewFile/996/850 

 
Cantero Martínez, Jesús. Planificación estratégica, evaluación e indicadores  en el campo de 
la Cultura. Oikos, Observatorio andaluz para la economia de la cultura y el desarrollo.  
http://ayrconsultores.org/articulos/16%20%20Planfi%20estrat%20%20ciudad%20y%20cultura.pdf 
 
de Gregorio, Albert. Indicadores cuantitativos versus indicadores cualit ativos. Ponencia en 
las Jornadas sobre evaluación externa de proyectos culturales. 
http://www.ub.edu/cultural/Eventos/DocsAvaluacio/AlbertDeGregorioEvaluacionES.pdf 

 
Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura, Educació i Esport.  Catàleg d’indicadors de 
qualitat per al sistema de gestió de centres que im parteixen ensenyances de formació 
professional. http://www.cefe.gva.es/eva/docs/calidad/publicaciones/val/cat_ind_fp.pdf 
 
Jiménez Benítez, José Ramón. La competencia bàsica de comunicación lingüística. 
Indicadores para su evaluación. 
http://www.redes-
cepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/COMPETENCIAS/LA%20COMPETEN
CIA%20LISGUISTICA%20-%20JOSE%20RAMON.pdf 
 

Jusisprudència 

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del  Derecho de asociación. BOE núm.73 de 
26 de marzo de 2002. 
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-5852 
 
Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de 
los incentivos fiscales del mecenazgo . BOE núm. 307 de 24 de diciembre de 2002.  
 http://www.boe.es/boe/dias/2002/12/24/pdfs/A45229-45243.pdf 
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Ley 38/2003, General de Subvenciones . BOE núm.276 de 18 de noviembre de 2003. 
http://www.boe.es/boe/dias/2003/11/18/pdfs/A40505-40532.pdf 
 

Ministerio de Cultura. Orden CUL/751/2011, de 23 de marzo, por la que se c onvocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiv a, para la promoción de la lectura y 
las letras españolas, correspondientes al año 2011.  BOE núm.80, de 4 de abril de 2011. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/04/pdfs/BOE-A-2011-6093.pdf 
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Annex 1 

Territori_ Districte de Sant Andreu 
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Annex 2 

“La lectura en España continua su evolución positiv a en 2011” 

 

 

 

“Porcentaje de lectores en España 2011” 
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Annex 3 
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Annex 4 

 

Enquesta per als joves d’entre 13 i 18 anys  

 

Et vull agrair que formis part del meu treball de final de Màster de Gestió Cultural. Aquesta 
enquesta m’ajudarà a redactar un projecte que pugui servir per tal d’animar a nois i noies com 
vosaltres a endinsar-se en el món de la lectura....un món fascinant que, tot i que ara no en sigueu 
conscients, us pot aportar moltes eines positives pel vostre desenvolupament com a persones. 

Tot i que us semblin masses fulls, penseu que només es tracta de posar creuetes o tics allà on 
considereu convenient....no trigareu més de cinc minuts !!! 

Comencem? 

 

1_ M’agradaria conèixer una mica sobre tu…. 

Edat:    ___ anys 

Sexe:    noi  (   ) noia  (   ) 

Tens costum d’utilitzar llibres de lectura a casa?   

 Si  (   )       Alguns  (   )      No  (   ) 

 

Què és el que més t’agrada dels llibres? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Què és el que menys t’agrada dels llibres? 
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Consideres que llegir és…… 

 Divertit  (   ) Interessant  (   )      Entretingut  (   )       

Cansat  (   )        Avorrit  (   ) 

Llegeixes quan….. 

 T’obliguen al cole    (   ) 

 T’obliguen a casa     (   ) 

 Tinc temps lliure entre setmana     (   ) 

 Només en vacances  (   ) 
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2_Sobre els teus hàbits de lectura: 

T’agrada llegir?     

Si  (   )  Bastant  (   )             Una mica  (   )            No gaire  (   )    

 

Si t’agrada i no llegeixes, perquè no ho fas? 

 Ja he llegit tots els llibres que tinc a casa    (   ) 

 No tinc temps    (   ) 

 M’agrada ocupar el meu temps en el altres activitats   (   ) 

 

Si  llegeixes, amb quina freqüència ho fas? 

 Molt sovint          (   )   Sovint       (   )  

 De tant en tant    (   )    poc           (   ) 

 Molt poc              (   )  

   

i a quina hora t’agrada més fer-ho? 

 Abans d’anar a dormir  (   )  en tornar d’escola  (   ) 

 Pel matí                        (   )  qualsevol hora       (   ) 

 Caps de setmana         (   ) 

Què és el que més t’agrada llegir? 

 Historietes              (   )  revistes juvenils   (   ) 

 Contes                    (   )  premsa  diària      (   ) 

 Premsa esportiva    (   )  còmics                  (   ) 

Llibres                      (   ) 

 

Com esculls la lectura? 

 Segons el tema (aventures, romàntiques, terror)     (   ) 

 En funció de les portades  i contraportades              (   ) 

 En funció dels consells dels meus amics                  (   ) 

  

            Pels anuncis a la TV, Internet, premsa, etc….          (   ) 
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 Llegeixo el que em compren a casa                         (   ) 

 

Si llegeixes….quins són els teus temes preferits? 

 Ciència ficció   (   )   novel·la històrica      (   ) 

 Terror              (   )              aventures                 (   ) 

 Contes             (   )   teatre             (   ) 

 Esports            (   )   novel·la romàntica    (   ) 

 Misteri             (   ) 

 

T’estimes llegir quan…… 

 estàs sol  (   )  estic acompanyat de la meva família   (   ) 

 

On t’estimes llegir…. 

 A la meva habitació    (   )  al menjador   (   ) 

 A la biblioteca            (   )  altres espais  (   ) 

 Si has escollit altres espais, em podries dir quins? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Normalment, d’on provenen els llibres que llegeixes? 

 de la biblioteca              (   )   són meus        (   ) 

 me’ls deixen els amics  (   ) 

 

Amb quina freqüència vas a la biblioteca (del cole, del barri....) ? 

 Sovint                          (   )   alguna vegada  (   ) 

 Poques vegades         (   )   mai                    (   ) 
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3. Quines altres activitats t’agraden? 

 

Activitat Sovint Alguna vegada 
al mes 

Alguna vegada 
a l’any 

Mai 

Cinema     
Teatre     
Concerts     
Exposicions     
Museus     
….de festa amb els 
amics… 

    

 

 

Quantes hores dediques a la setmana a…..? 

Activitat Menys d’1 
hora 

Entre 1 i 3 
hores 

Més de 3 
hores 

Practicar esport    
Activitats extraescolars (idiomes, 
música) 

   

Estudiar    
TV i jocs (play, DS….)    
Ajudar a les tasques de la llar    
Xarxes socials (facebook, twiter…)    

 

4_ Per a què creus que serveix la lectura? 

 Et permet enriquir el teu llenguatge (vocabulari, expressions…..)   (   ) 

 Et permet escriure amb millor correcció                                           (   ) 

 Creus que llegar més t’ajudaria a millorar les teves notes?             (   ) 

 Per a res                    (   ) 

5_ A casa….. 

Quants llibres de lectura creus que hi ha a casa teva? 

 Menys de 5      (   )              Entre 5 i 20    (   )           Entre 20 i 50   (   ) 

            Entre 50 i 100  (   )                 Més de 100    (   )  

 

 

 

Et compren llibres… 

 Pel meu aniversari  i/o Nadal                (   ) 
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Amb motiu de la diada de Sant Jordi    (   ) 

Habitualment                                         (   ) 

Poques vegades                                     (   ) 

Casi mai                                                  (   ) 

 

El pare llegeix…. 

 Molt   (   ) A vegades   (   )           Poc   (   ) 

 

La mare llegeix….. 

 Molt   (   ) A vegades   (   )           Poc   (   ) 

 

Quan estàs amb la família aneu a mirar llibres a biblioteques i/o llibreries… 

 Sovint   (   )    De tant en tant   (   ) Poc   (   ) Casi mai  (   ) 

 

Vols fer-me algun comentari respecte al tema de la lectura i els joves...sigui el que sigui, cap 
problema.... 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________ 
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Annex 5 

Enquesta per a pares de joves d’entre 13 i 18 anys  

 

Bon dia a tothom, 

Aquesta enquesta forma part de la fase de diagnosi del territori amb la finalitat de conèixer els 
hàbits de lectura dels vostres fills a la llar. Les conclusions que es derivaran permetran elaborar un 
projecte que constituirà el meu Treball de Final de Màster de Gestió Cultural (TFM) i que tindrà 
com a finalitat la promoció i foment de la lectura entre joves de 13 a 18 anys.  

Sóc conscient que el projecte és molt ambiciós i potser no aportarà res innovador, però cal 
intentar-ho, val la pena. 

T’agrairia molt que l’emplenessis i que, si ho creus convenient, em transmetis suggeriments, 
opinions i/o els teus comentaris.  

Salutacions cordials i moltes gràcies, 

Rosa 

 

Ets pare de :                       noi               noia 

  

    

Ets pare d’alumnes de: 

  1er i/o 2n d’ESO   (   )   3er i/o 4r d’ESO   (   ) 

  1er Batxillerat       (   )               2n Batxillerat        (   ) 

  altres                    (   ) 

 

Si us plau, valora del 1 al 5 quins consideres que són els objectius de l’aprenentatge 
lingüístic (Llengua i/o Literatura) del teu fill o de la teva filla: 

__ conèixer el sistema formal de la llengua 

__ saber construir un discurs coherent i adequat 

__ utilitzar correctament els recursos comunicatius 

__ conèixer les normes de l’ús social de la llengua 

__ conèixer i expressar missatges de forma correcta i coherent 

 

Quin creus que és l’objectiu essencial de l’ensenya ment de la Literatura? 
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a) assegurar el coneixement del patrimoni literari (coneixement d’autors i obres més 
importants) 

b) fomentar hàbits de lectura i actituds positives envers les obres literàries i l’ús creatiu de la 
llengua 

c) incidir en els alumnes respecte de l’anàlisi de texts mitjançant els comentaris docents i dels 
comentaris fets a l’aula 

 

El teu fill/filla us veu llegir a casa habitualment ?  si  no  a vegades  

 

Li llegieu contes  habitualment?                              si  no  a vegades  

 

Teniu llibres a l’abast del vostre fill/filla que p uguin resultar-li interessants?                                           

      si  no    

 

Disposa el vostre fill/filla d’un lloc agradable pe r llegir?   si  no  

 

Faciliteu al vostre fill/filla altres formats de le ctura a més del paper com ara el format 
digital? 

      si  no    

 

Ajudeu al vostre fill/filla a planificar, dins el s eu lleure, un temps dedicat a la lectura? 

      si  no    

 

Us interesseu per les lectures que fa a l’escola o s’institut? 

      si  no   a vegades    

 

Quan ell/ella llegeix un llibre, feu activitats al voltant dels seus continguts (anar al cinema a 
veure alguna adaptació, comentar la trama, etc.) 

      si  no   a vegades    

 

Quines altres activitats practiqueu amb ell/ella? 
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Activitat Sovint Alguna vegada 
al mes 

Alguna vegada 
a l’any 

Mai 

Cinema     
Teatre     
Concerts     
Exposicions     
Museus     
….de festa amb els 
amics… 

    

 

Li compreu llibres…  

 Pel seu aniversari  i/o Nadal                (   ) 

Amb motiu de la diada de Sant Jordi    (   ) 

Habitualment                                        (   ) 

Poques vegades                                   (   ) 

Casi mai                                                (   ) 

 

Malgrat no sigui vinculant, si aquest document fos “carta blanca”... quines serien els teus 
comentaris i/o suggereiments de cara a promoure l’h àbit lector entre el jovent:  

 

a) convindria que les administracions... 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 

 

b) convindria que les escoles i/o professorat... 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 

 

 

 

c) convindria que els pares i la família... 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 

 

d) convindria que els alumnes... 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 
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Annex 6 

Enquesta per a professors de joves d’entre 13 i 18 anys  

 

Presentació: 

Aquesta enquesta forma part de la fase de diagnosi del territori amb la finalitat de conèixer les 
prioritats dels professors i/o escoles respecte a les competències i habilitats lectores que els 
alumnes han d’assolir. Les conclusions que es derivaran permetran elaborar un projecte que 
constituirà el meu Treball de Final de Màster de Gestió Cultural (TFM) i que tindrà com a finalitat la 
promoció i foment de la lectura entre joves de 13 a 25 anys.  

Sóc conscient que el projecte és molt ambiciós i potser no aportarà res innovador, però cal 
intentar-ho, val la pena. 

T’agrairia moltíssim que l’emplenessis i que, si ho creus convenient, em transmetis suggeriments, 
opinions i/o els teus comentaris.  

Salutacions cordials, 

Rosa 

 

Ets professor/a de: 

  Llengua catalana  (   )   Llengua castellana  (   ) 

  Literatura cat.     (   )               Literatura cast.        (   ) 

  Llengua i Lit. Cat. (   )                          Llengua i Lit. Cast   (   ) 

  Altres matèries    (   ) 

 En cas que sigueu professor/a d’altres matèries, em podeu especificar de  

 Quina/es?  ________________________________________________ 

 

Dones classe a alumnes de: 

  1er i/o 2n d’ESO   (   )   3er i/o 4r d’ESO   (   ) 

  1er Batxillerat       (   )               2n Batxillerat        (   ) 

  altres                    (   ) 

En cas que sigueu professor/a d’altres cursos, em podeu especificar de  

 Quin/s?  ________________________________________________ 

 

Valoreu les lectures realitzades fora de l’aula pel s vostres alumnes i les teniu en compte per 
a la nota? 
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  Sovint                    (   )  Algunes vegades   (   ) 

  Poques vegades   (   )  Mai                         (   )    

 

Amb quina freqüència utilitzeu a classe les següent s eines? 

 

Activitat sovint 
Algunes 
vegades 

Poques vegades Mai 

Llegir en silenci     

Activitats de comprensió 
lectora 

    

Llegir en veu alta     

Debatre sobre les lectures 
realitzades 

    

Incidir sobre nou vocabulari 
i el seu ús 

    

Llegir obres de teatre     

Relacionar experiències 
reals amb les lectures 

    

Redactar textos en funció 
d’allò que s’ha llegit a l’aula 

    

Analitzar els texts     

Llegir textos d’altres 
matèries competencials 

    

Realitzar comentaris de text     

 

 

 

 

 

 

Si us plau, valora del 1 al 5 quins consideres que són els objectius de l’aprenentatge 
lingüístic dels teus alumnes: 
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__ conèixer el sistema formal de la llengua 

__ saber construir un discurs coherent i adequat 

__ utilitzar correctament els recursos comunicatius 

__ conèixer les normes de l’ús social de la llengua 

__ conèixer i expressar missatges de forma correcta i coherent 

 

Amb quina freqüència utilitzeu les següents activit ats per animar la lectura entre els vostres  
alumnes? 

 

Activitat sovint 
Algunes 
vegades 

Poques 
vegades 

Mai 

Recomanar l’ús de les 
biblioteques 

    

Fomentar l’intercanvi de 
llibres entre els alumnes 

    

Recomanar pel·lícules 
relacionades amb obres 
literàries 

    

Comentar lectures 
realitzades dins i fora de 
classe 

    

Recomanar programes de 
TV relacionats amb el món 
del llibre 

    

Presentar nous llibres que 
considereu d’interès per als 
alumnes 

    

Comentar articles de 
premsa 

    

 

 

 

Segons el teu parer, quins són els objectius priori tats de l’educació lingüística en 
l’ensenyament de Secundària? (valoració de l’1 al 5 ) 

__ enriquir les capacitats comunicatives de l’alumne (expressives i comprensives) 
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__ reflexionar sobre la diversitat lingüística  

__ millorar la coherència, cohesió i correcció dels usos lingüístics (orals i escrits) 

__ comparar i diferenciar el llenguatge oral i l’escrit 

__ ensenyar els conceptes lingüístics (fonològics, morfosintàctics, lèxics, semàntics....) 

 

Quin és l’objectiu essencial de l’ensenyament de la  Literatura a l’ensenyament de la 
Secundària? 

d) assegurar el coneixement del patrimoni literari (coneixement d’autors i obres més 
importants) 

e) fomentar hàbits de lectura i actituds positives envers les obres literàries i l’ús creatiu de la 
llengua 

f) incidir en els alumnes respecte de l’anàlisi de texts mitjançant els comentaris docents i dels 
comentaris fets a l’aula 

 

Quina és la millor manera per aconseguir que els al umnes llegeixin Literatura? 

a) incloure llibres de lectura obligatòria comuns a tots els alumnes la qual cosa permet el 
control per part del professorat mitjançant els exàmens 

b) apropar la literatura a través de texts adequats com arguments, personatges, accions i 
temes de la denominada Literatura juvenil. 

c) comentar texts literaris a l’aula amb pautes per a l’anàlisi que els permeti profunditzar-hi 

 

Personalment, considereu que des de les Institucion s estatals i/o autonòmiques treballen 
correctament per al foment de la lectura entre els joves? 

 

  Si    (   )  Més o menys   (   )    No (   ) 

 

Considereu que les mesures adoptades són suficients ? 

  Si    (   )  Més o menys   (   )    No (   ) 

 

Quines de les accions presses per les Institucions destacaríeu com a positives? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Quines eines creus que caldria incloure per vincula r els joves amb la lectura? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Considereu que a nivell de la vostra escola seria c onvenient tenir més en compte.... 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
________ 

 

Tenint en compte la diversitat d’alumnes als quals doneu classe, considereu que:  

 

Qüestió 
la 

majoria 
alguns pocs ningú 

els cal més motivació a la llar familiar     

la seva percepció de la lectura és independent de 
la professió dels pares i/o tutors 

    

la seva percepció de la lectura és independent de 
la professió dels pares i/o tutors 

    

la seva actitud respecte a la lectura i/o Literatura 
és semblant amb altres matèries 

    

no tenen hàbits de lectura     

la dificultat de comprensió del text els fa “evadir-
se” de l’activitat 

    

no són conscients del que a nivell personal els 
pot aportar la lectura (capacitat de crítica...) 

    

 

 

Si consideressis aquest Projecte com una “carta bla nca”, tot i no ser vinculant de cara a les 
institucions, quines serien les vostres observacion s, comentaris i/o suggereiments de cara 
a promoure l’hàbit lector entre el jovent:  
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e) convindria que les administracions... 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

f) convindria que les escoles i/o professorat... 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

g) convindria que els pares i la família... 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

h) convindria que els alumnes... 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Annex 7 

 

CESSIÓ DRETS D’IMATGE I DADES PERSONALS 

 

 

D/Dª............................(dades personals)  amb número de D.N.I. .......................... en nom i 
representació del/de la menor ............................................................…(nom i dos cognoms del / de 
la menor) en qualitat de tutor del/de la mateix/a, alumne/a del centre 
…......................................(nom del centre docent), 

 

 mitjançant el present document:  

 

CEDEIX I TRANSFEREIX a l’associació L’aventura de llegir, Projectes per al foment de la Lectura  

de manera tan eficaç com en dret sigui menester, el dret a utilitzar i llicenciar l’ús del seu nom, 
fotografies i filmacions preses durant la seva participació en les activitats promogudes per aquesta 
associació en el centre docent del qual n’és alumne.  

L’associació podrà utilitzar la imatge de l’alumne/a de forma exclusiva i permanent, per qualsevol 
mitjà de difusió i per qualsevol àmbit territorial.  

 

L’Associació resta facultat per cedir lliurement a terceres persones els drets adquirits pel present 
document, ja sigui total o parcialment, en els terminis i condicions que tingui per convenient sense 
percebre cap remuneració per l’explotació de la imatge de l’alumne, que quedarà sota la total 
propietat de l’Associació.  

 

En compliment amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’aportin en els formularis 
de l’Associació L’aventura de llegir, Projectes per al  foment de la Lectura  seran incorporades 
als fitxers d’aquesta, degudament inscrits davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades, les 
finalitats de les quals són la gestió i el compliment de la relació establerta com a conseqüència de 
la relació establerta entre el centre docent del qual n’és alumne/e i L’aventura de llegir al voltant de 
les activitats derivades del contracte, així com la realització d’enviaments publicitaris en referència 
a les activitats, serveis, ofertes, promocions especials i de documentació de diversa naturalesa i 
pels diferents mitjans de comunicació, a més de la gestió de la informació de la que es disposi per  
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la promoció d’ esdeveniments realitzats per part d’aquesta Associació i que poguessin resultar 
d’interès pels alumnes.  

 

Mitjançant la present, l’alumne i el seu representant (pare, mare i/o tutor)  reconeixen estar 
informats i ser conscients que les seves dades puguin ser cedides a patrocinadors, publicacions, 
expositors en fires i/o altres subjectes en base a la relació que l’associació L’aventura de llegir 
pugui mantenir amb els mateixos per a procurar una major eficiència i difusió de les nostres 
activitats com associació.  

 

Per l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les seves dades per part de 
l’alumne, caldrà remetre un escrit identificat amb la referència "Protecció de Dades" a l’Associació, 
amb domicili _______________, en el que es concreti la sol·licitud i al que acompanyi la fotocòpia 
del seu Document Nacional d’Identitat.  

 

I per què així consti, subscriuen el present document, a ______________  

 

a ......................................... de ………….............…....... de 20......  

 

Signatura de l’aumne/a                            
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Annex 8 

 

 

CESSIÓ DE DRETS D’AUTOR 

 

  

D/Dª............................(dades personals)  amb número de D.N.I. .......................... en nom i 
representació del/de la menor ............................................................…(nom i dos cognoms del / de 
la menor) en qualitat de tutor del/de la mateix/a, alumne/a del centre 
…......................................(nom del centre docent), 

mitjançant el present document:  

 

CEDEIX I TRANSFEREIX a l’associació L’aventura de llegir, Projectes per al foment de la Lectura 
el dret d’ús de la seva obra creativa duta a terme durant el període _______________ i de les 
quals eren responsables les associacions L’aventura de llegir, Projectes per al foment de la 
Lectura i El món del hip-hop en el marc dels tallers realitzats a ______________, centre educatiu 
del qual n’és alumne/a durant el període _______________ de 201_ 

 

Es cedeixen, doncs, el dret de difusió i reproducció de la creació sense generar cap dret de 
remuneració. 

Aquesta cessió es respectarà per un període no inferior a quatre anys. 

 

I per què així consti, subscriuen el present document, a ______________  

 

a ......................................... de ………….............…....... de 20......  

 

Signatura de l’aumne/a                                                                              signatura del tutor  

 

En compliment amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, l’informem que les dades personals que s’aportin en els formularis 
de l’Associació L’aventura de llegir, Projectes per al  foment de la Lectura  seran incorporades 
als fitxers d’aquesta, degudament inscrits davant l’Agència Catalana de Protecció de Dades, les 
finalitats de les quals són la gestió i el compliment de la relació establerta com a conseqüència de  
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la relació establerta entre el centre docent del qual n’és alumne/e i L’aventura de llegir al voltant de 
les activitats derivades del contracte, així com la realització d’enviaments publicitaris en referència 
a les activitats, serveis, ofertes, promocions especials i de documentació de diversa naturalesa i 
pels diferents mitjans de comunicació, a més de la gestió de la informació de la que es disposi per 
la promoció d’ esdeveniments realitzats per part d’aquesta Associació i que poguessin resultar 
d’interès pels alumnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

113 La lectura i els adolescents o de la simbiosi entre el que els convé i el que els atrau 

Rosa Mª Mondéjar Escolano 

Annex 9 

 

Acord de confidencialitat entre  

l’Associació L’aventura de llegir i l’Associació El  món del hip-hop 

 

Barcelona, .................... 

 
REUNITS 

 

D’una part, la sra. _____________, amb NIF __________ ,actuant com a sòcia i en representació 
de l’Associació L’aventura de llegir, Projectes per al foment de la  lectura , amb número de NIF 
________, amb domicili a_____________ de Barcelona, en virtut de les competències que li 
atorguen els Estatuts signats el 10 de juny de 2002. 

 

I de l’altra part, ....................... , amb NIF __________ ,com a ____________ de l’Associació El 
món del hip-hop , amb NIF ....................., amb domicili a ...................... (població, adreça postal). 

 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient per subscriure aquest 
document. 

 

ANTECEDENTS 

Que ambdues entitats estan interessades a signar un contracte mercantil pel qual les parts hauran 

d’intercanviar informació que pot tenir caràcter confidencial i/o estar subjecta a drets de propietat 

i/o protecció de drets de caràcter personal.  

 

En conseqüència, acorden les següents: 
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CLÀUSULES 

 

PRIMERA. Finalitat 

L’objecte d’aquest acord és fixar les condicions sota les quals les parts mantindran la 
confidencialitat de la informació subministrada entre elles entretant duri la seva relació contractual 
per al desenvolupament de la fase de Tallers del Projecte La lectura i els adolescents: de la 
simbiosi entre el que els convé i el que els atrau , 

 

SEGONA. Definicions 

En aquest acord de confidencialitat, el terme projecte es refereix al projecte per al foment de la 
lectura “La lectura i els adolescents: de la simbiosi entre el que els convé i el que els atrau”, 
respecte al qual les parts estan negociant la signatura d’un contracte. 

El terme informació es refereix exclusivament a informació confidencial relacionada amb el 
projecte intercanviada entre amdues associacions i el centre educatiu en el qual es desenvolupi 
l’activitat durant la vigència d’aquest acord en forma tangible com escrits, esquemes, diagrames, 
dibuixos, fotografies, suport magnètic o models (o que es converteixi en forma tangible i que, com 
a tal, sigui entregada a l’empresa), i que hagi estat identificada clarament com a confidencial quan 
es comuniqui i s’entregui. 

 

TERCERA. Confidencialitat  

L’associació L’aventura de llegir i l’associació El món del hip-hop acorden que qualsevol 
informació intercanviada entre les parts serà mantinguda confidencial segons les condicions 
següents:  

La part receptora mantindrà la informació confidencial i evitarà revel·lar-la a tota persona que no 
formi part d’ambdues associacions.  

El paràgraf anterior no afectarà quan: 

• La part receptora obtingui autorització prèvia i per escrit per a la seva revelació. 
 

La part receptora es responsabilitzarà que els seus empleats se subjectin a les limitacions que 
s’estableixen en els paràgrafs anteriors. 

Aquest acord de confidencialitat és per si mateix confidencial. 

La informació que intercanvien les parts entre si es durà a terme de manera documentada i amb 
firma de rebut per part del receptor. 

De les reunions que mantinguin les parts al llarg del procés, se n’aixecarà acta que contingui els 
assumptes tractats durant aquestes. Les actes seran signades pels assistents. 

 

 



 

 

115 La lectura i els adolescents o de la simbiosi entre el que els convé i el que els atrau 

Rosa Mª Mondéjar Escolano 

QUARTA. Vigència 

Aquest acord regirà de conficencialitat serà vàlid per un període mínim de quatre anys respecte al 
contingut del projecte, excepte quan es tracti de dades de caràcter personal, que serà de durada 
indefinida.  

Qualsevol part pot requerir de l’altra la devolució de la informació confidencial subministrada, que 
ha de remetre’s immediatament, amb el compromís de destruir qualsevol còpia tangible d’aquesta 
informació. 

 

CINQUENA.Modificació o rescissió de l’acord  

Aquest acord només pot ser modificat o rescindit amb el consentiment exprés d’ambdues parts en 
un document escrit que esmenti la voluntat de les parts de modificar o rescindir aquest acord.I 
com a prova de conformitat, signen aquest document per duplicat, en el lloc i la data assenyalats a 
l’encapçalament. 

 

 

L’aventura de llegir     El món del hip-hop 

 

________________                                                   ___________ 
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