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Objectius

El mòdul se centra en l'anàlisi dels hàbits lectors en els contextos socials i els factors que incideixen en la
seva realitat, en base als fonaments teòrics i l'estudi de casos. S'identifica el rol de l'escola i de la biblioteca en
el foment de la lectura i la incidència de les polítiques de promoció lectora.

Competències

Contextualitzar lactivitat professional en les pràctiques i els hàbits lectors de les societats actuals, així
com en els processos daprenentatge escolars.
Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
Desenvolupar estratègies dinnovació, creativitat i emprenedoria en làmbit de la biblioteca escolar i el
foment de la lectura.
Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica, en particular, el respecte a la diversitat
dopinions i de manera de ser i de fer.
Dissenyar, planificar i avaluar projectes de biblioteca, de plans de lectura de centre i de promoció social
de la lectura adequats al context.
Dominar i aplicar les TIC en els processos de gestió i difusió en un context de biblioteca 2.0.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Relacionar i difondre les activitats culturals i de lectura, tant dels projectes propis com del context
social, a través dels instruments adequats.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

Analitzar el context i els objectius dactuació en relació amb els marcs teòrics sociològics i etnogràfics
de la lectura.
Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
Desenvolupar valors professionals que incloguin lètica, en particular, el respecte a la diversitat
dopinions i de manera de ser i de fer.
Fer propostes innovadores i creatives de foment de la lectura.
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Fer propostes innovadores i creatives de foment de la lectura.
Implementar estratègies de foment de la lectura a través dinstruments analògics i digitals.
Implementar estratègies de promoció de la lectura i lhàbit lector tenint en compte els diferents factors
dinfluència.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Utilitzar les diferents possibilitats de les TIC en el desenvolupament de les activitats de foment de la
lectura.

Continguts

- Estudis sociològics i etnogràfics sobre hàbits lectors: impacte, resultats i implicacions.

- Factors i entorns d'influència: família, societat, escola. El desenvolupament de la identitat lectora a través de
comunitats de pràctica lletrada.

- La construcció de l'hàbit lector en els centres educatius: perfils lectors i línies d'intervenció docent.

- El paper de les biblioteques en el foment de la lectura: impacte de la col · lecció i ampliació de serveis.

- Les polítiques de promoció lectora: plans institucionals de lectura, recursos i iniciatives de suport.

- Accions de foment de la lectura en biblioteques: formats i destinataris.

- L'impacte del nou espai digital en les pràctiques i formes d'accés a la lectura

Metodologia

L'activitat formativa es desenvoluparà a partir de les dinàmiques següents:

Classes magistrals

Anàlisi de materials impresos i digitals

Realització i presentació pública d'activitats / treballs

Resolució de casos / problemes / exercicis de manera virtual a través de diferents possibilitats de les TIC

Lectura i debat bibliogràfic en fòrums virtuals

Tutories en línia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats d'anàlisi, selecció i valoració de materials d'aula 18 0,72

Tipus: Supervisades

Seguiment i realització dels treballs i lectures / Participació en els fòrums
virtuals

82 3,28
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Tipus: Autònomes

Lectura bibliogràfica i de materials relacionats amb l'assignatura 50 2

Avaluació

L'avaluació es farà a partir de les activitats lliurades que seran comentades pel professorat.

Es tindrà en compte també la participació en els fórums i a l'aula. Les activitats han de fer ús de les lectures de
cada Tema.

Per poder-se acollir a l'avaluació continuada l'alumne ha de presentar i aprovar un 80% de les activitas. En
cas contrari, es considerarà No presentat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Activitats de diagnòstic sobre hàbits lectors en situacions donades I proposta
d'estratègies per a la adaptades al diagnòstic previ

10% 0 0 1, 2, 4, 6

Activitats d'anàlisi de propostes de promoció de la lectura en contextos
escolars, institucionals i digitals

10% 0 0 1

Assistència i participació a les activitats presencials i virtuals 20% 0 0 2, 3, 7, 8

Disseny d'una estratègia de promoció de la lectura utilitzant les TIC per
aplicar en un context determinat

30% 0 0 4, 5, 9

Escriptura d'un article sobre habits lectors, publicable en una plataforma
digital de referència

30% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 9
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