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ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE AQUEST PUNT 
 
 
En aquest apartat hem fet un extracte d’algunes parts del Decret LOE 
d’Educació  Primària  que ens han semblat significatives pel que fa a la 
lectura. Evidentment, per tal de poder tenir una idea clara i completa del què 
significa la llengua en general i la lectura en particular, cal fer una lectura atenta 
i exhaustiva de cadascun dels apartats del decret on es parla de competències 
bàsiques i de cadascun dels apartats de l’àrea de: Llengua catalana i literatura, 
llengua castellana i literatura, llengua estrangera.  
Per tant, aquí només hem volgut destacar algun d’aquests apartats, i per això 
els transcrivim a continuació. En ocasions, hem posat només el títol i a 
continuació: (...), per tal de situar una mica al lector i que sàpiga que aquests 
apartats són també importants i interessants però que per no allargar 
excessivament la lectura del tema només els mencionem. 
 
Les negretes i els subratllats d’algunes frases no són del decret. 
 
 
La part del Decret LOE d’Educació Infantil  és un extracte fet per les mestres 
d’infantil del centre. Tal com passa amb el decret de primària caldria fer una 
lectura acurada del document original, ja que la part que apareix aquí és només 
aquella que han considerat més rellevant i pot haver tingut alguna modificació 
en relació al decret. 
 
 
Per tal de seguir un discurs al màxim coherent possible, hem posat en primer 
lloc la part corresponent a l'Educació Infantil i a continuació la de l’Educació 
Primària. 
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DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DECRET 181/2008, de 9 de setembre, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil. 
 
(extracte amb modificacions) 
 

EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Dins el currículum d’educació infantil segons el decret 181/2008, s’expliciten les 
tres àrees de gran significació per a l’infant durant aquesta edat. La primera 
àrea que trobem és la “Descoberta d’un mateix i dels altres”  els continguts 
de la qual es dirigiran a impulsar l’autoconcepte i l’autoestima, la formació 
socioemocional, el moviment, l’acció i l’autonomia. La segona àrea fa referència 
a la “Descoberta de l’entorn” . En aquesta àrea es fa especial èmfasi en 
ajudar els infants a elaborar explicacions sobre els objectes i  les situacions que 
els interessen i els preocupen en cada moment. Finalment, trobem l’àrea de 
“Comunicació i llenguatges”.  
 
En l’àrea de “Comunicació i llenguatges”  els nens i les nenes 
experimentaran els diferents usos i funcions dels llenguatges. Cal doncs, que 
des de l’escola es faciliti un ambient amb unes condicions favorables per 
desenvolupar tant la comunicació verbal com la no verbal. 
En la nostra societat, l’entorn immediat de l’infant és ple de lletra impresa. Cal 
encaminar els nens i nenes des de P3 perquè tinguin curiositat per descobrir el 
codi i paulatinament n’aprenguin el seu funcionament. Això s’ha d’aconseguir a 
través d’activitats globalitzades i significatives, és a dir, creant situacions on s’hi 
vegin reflectides la lectura i l’escriptura.  
L’infant té interès per descobrir per a què serveix i com funciona la lectura i 
l’escriptura. Es tracta d’encaminar aquesta curiositat perquè s’iniciï i s’impliqui 
en el procés de descoberta i de comprensió del codi escrit. Les situacions de 
comunicació real seran les més idònies perquè s’hi introdueixin. 
Aquesta primera introducció a la lectura i l’escriptura s’iniciarà a P3 i es 
continuarà progressivament tant a P4 com a P5 fins a enllaçar-se a Primària.  
 
L’educació infantil ha d’afavorir el desenvolupament de les capacitats per 
ajudar els nens i a les nenes a créixer integralment com a persones en el món 
actual. Cal que els aprenentatges siguin continuats i progressius  fins a 
enllaçar-se amb l’etapa de Primària. 
Així doncs, les capacitats que l’infant haurà de desenvolupar en relació a la 
lectura seran: 
- Aprendre a pensar i a comunicar:  

Organitzar les pròpies vivències, cercar i gestionar informació provinent de 
diferents fonts i suports, emprar diferents tipus de llenguatges (verbal, escrit, 
visual, corporal, matemàtic, digital) en la comunicació. Per tant, l’infant haurà de 
ser capaç de: 

1) Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats 
matemàtiques bàsiques. 

2) Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents 
contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà de diversos 
llenguatges. 
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Els objectius del segon cicle d’educació infantil han de contribuir a 
desenvolupar les capacitats següents: 
- Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i 
expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que ofereix el joc i altres 
formes de representació. 
- Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i 
representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, 
audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de 
l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies 
de la informació i de la comunicació. 
- Aprendre i gaudir de l’aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-
les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una 
manera cada vegada més estructurada. 
 
Dins l’àrea de “Comunicació i llenguatges” , cal destacar els següents 
continguts a treballar que tenen relació amb l’aprenentatge de la lectura: 
 

* Observar, escoltar i experimentar 
 
- Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, 
audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, 
mirar i llegir. 
- Escolta i comprensió de narracions, contes, cançons, llegendes, poesies, 
endevinalles i dites, tradicionals i contemporànies, com  a font de plaer i 
d’aprenentatge. 
- Exploració de diferents instruments: llapis, retoladors, pinzells, ratolí i teclat 
d’ordinador i tampons, per produir missatges escrits o gràfics. 
- Iniciació als usos socials de la lectura i l’escriptura. Exploració de materials de 
l’entorn, com etiquetes, cartells, llibres i revistes, en suport de paper o digital, 
que contenen text escrit. 
- Satisfacció per les descobertes i els progressos individuals i de grup en les 
habilitats lingüístiques i expressives. 
 

* Interpretar, representar i crear 
 
- Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre text oral i escrit. 
- Ús d’estratègies per aproximar-se a la lectura, com són ara identificació de 
paraules significatives i usuals, ús del context i de la forma de l’escrit, 
reconeixement de lletres, ús d’il·lustracions, gràfics i altres imatges que 
acompanyen els textos. 
- Iniciativa i interès per produir textos escrits en contextos significatius amb 
diferents funcions i amb aproximació progressiva de l’escriptura convencional. 
- Ús de llibres, també amb format multimèdia, per imaginar, informar-se, 
divertir-se, estar bé. 
- Utilització d’instruments tecnològics en els processos creatius per el treball 
amb la fotografia, el vídeo i l’ordinador a través de programes oberts d’edició de 
textos, gràfics, presentacions. 
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- Iniciació en les habilitats per a l’anàlisi de la llengua, correspondència so-
grafia, segmentació sil·làbica, amb ús de vocabulari específic per referir-se a 
alguns dels seus elements bàsics: paraula, lletra, so, títol. Gust per provar, 
reformular i reflexionar sobre la llengua. 
 
 
 
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària. 
 
 

ÀMBIT DE LLENGÜES  
 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA, LLENGUA CASTELLANA I  
LITERATURA, LLENGUA ESTRANGERA. 

 
L’objectiu central de l’educació és preparar l’alumnat de Catalunya perquè sigui 
capaç de desenvolupar-se com a persona i de comunicar-se i així pugui 
afrontar els reptes de la societat plural, multilingüe i multicultural del segle XXI. 
Això significa educar les nenes i els nens perquè desenvolupin aquelles 
competències comunicatives i lingüístiques que facin possible que tant 
personalment com socialment siguin capaç d’actuar en el seu entorn i construir 
els fonaments de la ciutadania, del coneixement del que és la condició humana, 
de la comprensió d’altri.  
Per aconseguir-ho, cal plantejar, en l’educació primària, el desenvolupament 
integral i harmònic dels aspectes intel.lectuals, afectius i socials de la persona, 
entre els quals l’educació lingüística i comunicativa ocupa un lloc preferent. Per 
formar parlants plurilingües i interculturals cal: l’assoliment de la competència 
plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, i en castellà com a garantia 
que l’escola proporciona als alumnes la competència que els cal per tenir les 
mateixes oportunitats; també el respecta per la diversitat lingüística i el desig 
d’aprendre altres llengües i d’aprendre de totes les llegües i cultures; i d’una 
manera totalment integrada l’assoliment del domini de les competències 
comunicatives audiovisuals i digitals necessàries per accedir autònomament i 
crítica a les tecnologies de la informació i comunicació i poder interpretar els 
missatges audiovisuals que formen part de la cultura dels infants i joves. 
D’aquesta manera, l’alumnat esdevindrà capaç de dur a terme les tasques de 
comunicació que li permetin expressar la seva comprensió de la realitat, 
relacionar-se amb persones de la seva edat i adultes de tot arreu, integrar, 
comprendre, valorar i comunicar la seva cultura i sentiments, amb la utilització 
del llenguatge verbal, oral i escrit, i el no verbal, amb la possibilitat d’emprar els 
mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació. 
El desenvolupament d’aquesta competència no ha de ser un afer exclusiu de 
l’àrea de llengua. Atès que la llengua i la comunicació són la base de la 
captació, elaboració i comunicació del coneixement, totes les àrees esdevenen 
responsables del desenvolupament de les capacitats comunicatives de 
l’alumnat. És a dir, totes les àrees s’han de comprometre des de la seva 
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especificitat i des de les maneres peculiars d’expl icar el món en la 
construcció de les competències de comunicació. L’à rea lingüística se 
centra d’una manera especifica en la literatura, en  el desenvolupament de 
la competència del lector literari.  
 
 
 

ÀREES DE CONEIXEMENT 
 
Article 9 
 
9.1 Les àrees de coneixement en què s’organitza l’educació primària són les 
següents: 
- Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura aranès, a Era Val 
d’Aran. 
- Llengua estrangera. 
- Coneixement del medi natural, social i cultural. 
- Educació artística. 
- Educació física. 
- Matemàtiques. 
 
9.2 En un dels cursos del cicle superior de l’etapa, a més de les àrees 
esmentades, l’alumnat cursarà l’àrea d’educació per a la ciutadania i els drets 
humans, en la qual es prestarà especial atenció a la igualtat entre homes i 
dones. 
 
9.3 A més del seu tractament específic a algunes àrees del currículum, la 
comprensió lectora, la capacitat d’expressar-se amb correcció oralment i per 
escrit, la comunicació audiovisual, l’ús de les tecnologies de la informació i la 
comunicació i l’educació en valors es desenvoluparan en totes les àrees. En tot 
cas, la lectura com a factor fonamental per al dese nvolupament de les 
competències bàsiques serà inclosa en les activitat s de les diverses 
àrees.  
 
 
 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 
 (...) 
 
Cal contemplar dos grups de competències bàsiques: unes són les més 
transversals, que són la base del desenvolupament personal i les que 
construeixen el coneixement, entre les quals cal considerar les comunicatives 
per comprendre i expressar la realitat, les metodològiques, que activen  
l’aprenentatge, i les relatives al desenvolupament personal; i un segon grup, les 
més específiques, relacionades amb la cultura i la visió del món, que farà que 
les accions dels nois i noies siguin cada vegada més reflexives, crítiques i 
adequades. 
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Per aconseguir un desenvolupament d’aquestes competències, cal tenir en 
compte que totes elles estan en estreta relació i complementarietat: la visió de 
la realitat social i física és una construcció cultural que es produeix en les 
interaccions humanes que requereixen de competències personals i socials de 
la comunicació i de les metodològiques. Alhora, aquestes competències no es 
poden desenvolupar si no és omplint de significat, de contingut significatiu per 
als infants, la seva exercitació en les activitats escolars i fent-los útils en la 
resolució de les situacions que planteja el món físic i social. És a dir, l’educació 
ha de desenvolupar harmònicament la competència d’actuar com a persona 
conscient, crítica i responsable, en el món plural i divers que és la societat del 
segle XXI. 
 
Per a l’educació obligatòria s’identifiquen com a competències bàsiques les vuit 
competències següents: 
 

- Competències transversals: 
 

*Les competències comunicatives: 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
2. Competència artística i cultural. 
 

 * Les competències metodològiques: 
 3. Tractament de la informació i competència digital. 
 4. Competència matemàtica. 
 5. Competència d’aprendre a aprendre. 
 
 *Les competències personals: 
 6. Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
 

- Competències específiques centrades en conviure i  habitar el món: 

 
 7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
 8. Competència social i ciutadana. 
 
 
 

COMPETÈNCIES PRÒPIES DE L’ÀREA DE LLENGUA 
 
La primera competència que cal considerar és justament la més global i comú a 
totes les àrees és la competència comunicativa, que en totes les àrees esdevé 
la clau i que en la lingüística articula els aprenentatges que s’han de fer en 
totes les llengües. Aquesta competència ha de ser atesa des de totes les àrees 
curriculars i activitats educatives del centre si es vol el seu desenvolupament 
coherent i eficaç. Aquesta competència es concreta en la competència oral , 
l’escrita i l’audiovisual . 
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La competència oral  facilita, a través dels intercanvis amb els altres, adults o 
no, elaborar i expressar idees, opinions i sentiments, és a dir, la construcció del 
propi pensament. Cal considerar-la en totes les seves dimensions, la de la 
interacció, la de l’escolta i la producció, i la de la mediació, en gran grup o 
grups més petits, atenent tant els aspectes verbals com els no verbals i la 
possibilitat d’emprar diferents mitjans o les tecnologies de la informació i la 
comunicació. A més l’ús reflexiu de la parla és l’eina més eficaç pel pilotatge 
dels aprenentatges. 
L’alumnat ha d’assumir el paper d’interlocutor atent i cooperatiu en situacions 
de comunicació, fet que l’ajudarà a intervenir de forma competent en el seu 
entorn i a desenvolupar-se amb expressivitat i fluïdesa en una societat 
participativa. 
Aquesta priorització de la llengua parlada és de gran importància quan es tracta 
de l’ensenyament d’una llengua nova per a l’alumnat. 
En aquesta situació, l’ús de diferents recursos didàctics, amb variats formats i 
suports i en diferents contextos (festes, representacions, projectes i activitats 
curriculars) ha de ser una de les claus per un aprenentatge eficaç. 
També té una especial rellevància en l’aprenentatge de les llengües 
estrangeres, ja que el model lingüístic aportat per l’escola és la font bàsica de 
coneixement i aprenentatge d’aquesta llengua. Els discursos orals utilitzats a 
l’aula són al mateix temps vehicle i objecte d’aprenentatge, per la qual cosa el 
currículum ha d’atendre tant el coneixement dels elements lingüístics i 
comunicatius com la capacitat d’utilitzar-los en l’aprenentatge de diferents 
continguts curriculars i en les diferents situacions comunicatives; a més, el seu 
treball en aquesta etapa ha de ser el fonament del treball dels continguts de la 
competència escrita. 
 
La competència escrita  s’ha de potenciar en totes les seves dimensions, 
receptives (lectura) i productives (escriptura), de comunicació i creació, i cal 
relacionar-la amb les interaccions orals que afavoriran un aprenentatge cada 
cop més conscient i eficaç. Els processos de lectura i escriptura són complexos 
i diversos segons quin sigui el tipus de text, el suport i el contingut que s’hi 
vehicula, són processos que s’aprenen en la lectura i escriptura de textos a 
qualsevol àrea o activitat escolar. Cal motivar qui llegeix i escriu perquè 
descobreixi en la llengua escrita una eina d’entendre’s a si mateix o a si 
mateixa i a les altres persones, i els fenòmens del món i la ciència i també que 
és una font de descoberta i de plaer personal. En això té molta importància la 
potenciació d’institucions escolars com la biblioteca (mediateca), la ràdio o 
plataformes d’Internet, com a dinamitzadores de l’aprenentatge lector i 
escriptor. A més, cal aplicar-la progressivament a textos de nivells de 
complexitat cada vegada més gran i de tipologia i funcionalitat diversa, en 
diferents suports (paper, digital) i formats (verbals, gràfic, imatges). 

La competència audiovisual , cal atendre-la en totes les seves dimensions 
receptives, productives i crítiques; de comunicació i de creació, i amb una clara 
relació amb les interaccions orals que afavoriran un accés més conscient i 
eficaç a les informacions audiovisuals de tanta importància per l’impacte tan 
global que han aconseguit les tecnologies de la informació i comunicació. Els 
processos de recepció i creació són complexos i diversos segons el tipus i 
format triat i el contingut que s'hi vehicula, són processos que s'aprenen en la 
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seva utilització en qualsevol àrea o activitat escolar. Cal motivar la seva 
utilització per aprendre i comprendre'ls com a globalitat, tot aplicant el seu 
aprenentatge a missatges cada cop més complexos i amb funcions més 
diversificades i amb formats i suports més variats. 

Una segona competència, d'acord amb la finalitat de donar les eines perquè les 
nenes i els nens puguin afrontar el reptes de la societat, és la competència 
plurilingüe i intercultural que, en essència, és actuar adequadament en un món 
plural, multilingüe i multicultural. Aquests continguts també tenen relació amb 
les altres àrees curriculars, però en l'ensenyament de les llengües tenen unes 
implicacions més específiques. En concret, a més dels aprenentatges 
específics de cada una de les llengües, caldrà aprendre actituds i habilitats per 
afrontar altres llengües, fins i tot desconegudes (conèixer i valorar-les, saber 
gestionar el problemes de les interaccions multilingües, respectar altres 
maneres de veure el món...), en resum, estar obert a l'altre. 

Finalment, la competència literària, pròpiament específica de l'àrea, fa que les 
nenes i els nens puguin comprendre millor el món que els envolta, les altres 
persones i a si mateixos a través de la lectura d'obres de qualitat i del contacte 
amb tot tipus de construccions de la cultura tradicional. L'accés guiat a 
aquestes obres facilita el desenvolupament de l'hàbit lector i escriptor, i fa que 
les nenes i els nens descobreixin el plaer per la lectura, sàpiguen identificar 
estètiques i recursos, i apreciïn textos literaris de gèneres diversos (poètic, 
narratiu i teatral), i també d'altres formes estètiques de la cultura que ens 
envolta de tipus tradicional com cançons, refranys, dites i frases fetes, 
endevinalles, rodolins; o més actuals com videoclips o ficcions audiovisuals. 
Amb tot això les nenes i els nens van interioritzant els senyals de la cultura que 
els aniran precisant els criteris per ser més rigorosos en les seves valoracions i 
gustos estètics, amb la qual cosa, a més d'estimular la seva creativitat, es 
desenvolupa el seu sentit crític. 

 

APORTACIONS DE L’ÀREA A LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 
(...) 
 

ESTRUCTURA DELS CONTINGUTS 
 
La presentació unitària del currículum es fa per afavorir el desenvolupament de 
la competència plurilingüe i intercultural. Així es facilita la necessària 
coordinació de les propostes de totes les llengües ensenyades a l’aula, i la 
priorització d’aquestes propostes derivades del diferent estatus que té cada 
llengua i el domini que en tenen les nenes i els nens. 
La coordinació dels ensenyaments de les diferents llengües caldrà completar-la 
respecte als llenguatges audiovisuals que es treballen en les diferents àrees 
curriculars. L’elaboració del projecte lingüístic i comunicatiu del centre, en el 
qual hi ha de participar tot el professorat, juga un paper clau en la definició del 
currículum, tant en el de les àrees lingüístiques com en el de les altres. 
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Els continguts de les àrees lingüístiques s’organitzen al voltant de les tres grans 
competències, citades abans, amb la finalitat d’atendre els diferents usos 
socials. Per això el currículum presenta: la dimensió comunicativa,  que inclou 
parlar i conversar; escoltar i comprendre; llegir i comprendre; escriure; i els 
coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge; la 
dimensió literària; i la dimensió plurilingüe i int ercultural. 
La dimensió comunicativa  és la base dels aprenentatges de l’àrea, com ho és 
de tots els aprenentatges escolars, per la qual cosa els continguts que es 
presenten en aquesta dimensió no són els específics de l’àrea lingüística, sinó 
que caldrà atendre’ls en totes les activitats curriculars, centrant les activitats de 
l’àrea en el que té relació amb els aprenentatges literaris. En aquest apartat, a 
més dels continguts referits a la competència oral, l’escrita i l’audiovisual 
apareixen els referits al funcionament de la llengua i el seu aprenentatge, que 
en ser plantejats així es vol significar que cal introduir-los i exercitar-los amb la 
funció exclusiva de millorar la comunicació, defugint el tractament 
gramaticalista de l’ensenyament de les llengües. 
La dimensió literària  planteja els continguts específics de l’àrea, de manera 
que el tractament dels continguts de la dimensió comunicativa s’han de 
focalitzar per a l’assoliment dels objectius d’aquesta dimensió. En aquest 
apartat, cal posar atenció especial a la cultura tradicional i les obres de 
referència de la nostra cultura escrita que són adequades a l’edat. Cal recordar 
que, malgrat que el nucli el representen els processos de recepció, la presència 
d’activitats d’escriptura és un bon instrument per a l’educació literària. 
Finalment, la dimensió plurilingüe i intercultural  planteja continguts 
relacionats amb els usos socials en contextos multilingües. Aquesta dimensió 
s’ha de tenir en compte en totes les accions docents, però en aquesta àrea cal 
fer una aproximació més reflexiva i organitzada per atendre totes les habilitats 
necessàries per a la comunicació en contextos plurals.  
 
 

CONSIDERACIONS SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCU LUM 
 
(...) 
 

OBJECTIUS DE L’ÀREA DE LLENGUA 

Les àrees de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura i 
Llengües estrangeres de l’educació primària tenen com a objectiu el 
desenvolupament de les següents capacitats: 

1. Valorar la realitat multilingüe i multicultural de la nostra societat com a 
font de riquesa personal i col.lectiva, prendre consciència de la 
importància del domini de llengües en un  món cada cop més global i 
utilitzar amb progressiva autonomia tots els mitjans al seu abast, 
incloent-hi les TIC, per obtenir informació i per comunicar-se, evitant els 
estereotips lingüístics que suposen judicis de valor i prejudicis 
classistes, racistes o sexistes. 

2. Desenvolupar la competència comunicativa oral i escrita en totes les 
llengües de l’escola per comunicar-se amb els altres, per aprendre, per 
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expressar les opinions i concepcions personals, apropiar-se i 
transmetre les riqueses culturals i satisfer les necessitats individuals i 
socials. 

3. Desenvolupar la competència en la llengua catalana com a vehicle de 
comunicació parlada o escrita, per a la construcció dels coneixements, 
per al desenvolupament personal i l’expressió, i per a la seva 
participació en les creacions culturals. 

4. Desenvolupar la competència en llengua castellana de manera que 
sigui possible que, al final de l’educació obligatòria, utilitzi normalment i 
correctament les dues llengües oficials. 

5. Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents 
contextos i situacions comunicatives, i mostrant una actitud respectuosa 
i de col.laboració. 

6. Comprendre i respondre en llengua estrangera a les interaccions orals 
més habituals de l’aula. 

7. Comprendre discursos i explicacions orals que es donen en l’àmbit 
escolar i en el context social i cultural proper. 

8. Comprendre els missatges orals en llengua estrangera sobre temes 
relacionats amb els interessos dels alumnes, els dels altres i el món 
que ens envolta. 

9. Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el 
context social i cultural proper. 

10. Comprendre textos audiovisuals (publicitat, pel.lícules, informatius), 
dels mitjans de comunicació o de les tecnologies de la informació i la 
comunicació, i fer-ne una lectura crítica i creativa. 

11. Utilitzar adequadament la biblioteca, els mitjans de comunicació 
audiovisual i les tecnologies de la informació per obtenir, interpretar i 
valorar informacions i opinions diferents. 

12. Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar, tant per buscar, 
recollir i processar informació, com per escriure textos vinculats a les 
diferents àrees del currículum. 

13. Produir textos de diferent tipologia i amb diferents suports, relacionats 
amb el context social i cultural, amb adequació, coherència, cohesió i 
correcció lingüística, adequada a l’edat. 

14. Reflexionar sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic, a partir de 
situacions de comunicació reflexiva, per escriure i parlar de forma 
adequada, coherent i correcta, i per comprendre textos orals i escrits. 

15. Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal i apropar-
se a obres de la tradició literària. 

16. Comprendre textos literaris de gèneres diversos adequats quan a 
temàtica i complexitat i iniciar-se en els coneixements de les 
convencions específiques del llenguatge literari. 

17. Manifestar una actitud receptiva, interessada i de confiança en la pròpia 
capacitat d’aprenentatge i d’ús de les llengües. 
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CONTINGUTS DE L’ÀREA DE LLENGUA CATALANA I LITERARU RA 
 
 

CICLE INICIAL 
 
 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA 

 

* Parlar i conversar  
(...) 
 

* Escoltar i comprendre 

(...) 
 

* Llegir i comprendre 

- Comprensió de les informacions més habituals de classe, de la vida 
quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en qualsevol 
dels formats possibles i de forma conjunta a partir del text, imatges o 
esquemes. 

- Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora 
abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, 
identificació de mots, inferències, relació entre fragments, capacitat 
d’autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels signes de tot 
tipus que formen part del text). 

- Ús d’estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o 
en veu alta amb el professorat. 

- Ús d’estratègies de comprensió i interpretació crítica dels missatges 
audiovisuals adreçats a les nenes i nens de la seva edat (publicitat de 
joguines, i de productes d’alimentació, entre altres). 

- Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d’informació i 
d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació. 

- Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, 
però també per llegir un rètol, un títol d’un llibre, una notícia d'internet o 
qualsevol altre text. 

- Participació en activitats de lectura col·lectiva. 

* Escriure 

(...) 

* Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 
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(...) 

 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 

- Interès i participació activa en les activitats orientades al foment del gust 
per la lectura: lectura guiada; ús de l’audició, lectura i memorització de 
textos, poemes, cançons, refranys dites; ús biblioteca d’aula i d’escola i 
revistes escolars; ús de gravacions, i de mitjans audiovisuals, 
dramatitzacions, entre altres. 

- Participació en activitats literàries de l’escola i de l’entorn proper. 

- Comprensió a partir d’audicions i comentaris posteriors, conjunts de 
literatura de tradició oral de tot tipus (rondalles, contes, cançons, dites). 

- Comprensió dels elements fonamentals d’un relat audiovisual 
(personatges, espais, accions). 

- Comprensió i aprofundiment en el sentit del text, a partir de lectures 
conjuntes guiades, pràctica d’algunes estratègies lectores, i interpretació 
del llenguatge literari: derivació, composició, sentit figurat, interpretació 
de locucions, frases fetes o refranys; i descobriment del ritme i la rima, si 
es tracta de poesia o cançó. 

- Ús d’estratègies lectores apreses en altres situacions, en la lectura 
individual silenciosa o en veu alta: fer atenció al títol i a les imatges, 
anticipació, deducció del significat d’un mot, relació amb els seus 
coneixements, entre altres. 

- Lectura en veu alta tot fent atenció a la pronunciació, al to de veu, a 
l’entonació perquè tots ho entenguin, i adequant l’entonació i el ritme a 
cada tipus de text. 

- Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic (contes, poemes, 
endevinalles, refranys, rodolins), basant-se en models observats i 
analitzats, aprofitant les emocions que provoquen les imatges i altres 
missatges audiovisuals. 

- Coneixement de la biblioteca de centre per adquirir autonomia per a la 
utilització dels seus recursos. 

- Interès per l’elecció de temes i textos i per la comunicació de 
preferències personals. 

 

CICLE MITJÀ 
 
 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA 
 

* Parlar i conversar  

(...) 
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* Escoltar i comprendre 

(...) 

 

* Llegir i comprendre 

 
- Comprensió de les informacions escrites més habituals de classe, de la                 

vida quotidiana i dels textos vinculats a continguts curriculars en 
qualsevol dels formats possibles i de forma conjunta a partir del text, 
imatges o esquemes que el componen. 

- Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora 
abans, durant i després de la lectura (planificació, anticipació, idea 
principal, identificació de mots, inferències, relació entre fragments, 
capacitat d’autocorrecció a partir del sentit global, identificació dels 
signes de tot tipus que formen part del text). 

- Lectura, comprensió i anàlisi guiada d’informacions i relats procedents 
de documents audiovisuals i de mitjans de comunicació. 

- Resposta a preguntes a partir del text la resposta de les quals comporta 
reelaboració, relació amb els coneixements de cadascú o elaboració 
d’inferències. 

- Ús d’estratègies lectores adequades en la lectura individual silenciosa o 
en veu alta amb el professorat. 

- Interès i curiositat per mirar o llegir contes o llibres de coneixements, 
però també per llegir qualsevol text que es té a l’abast: un rètol, un avís, 
un títol d’un llibre, una notícia de diari, una informació d’Internet, entre 
altres. 

- Coneixement del funcionament més bàsic d’una biblioteca. 
- Iniciació a cerques d’informació a internet, utilització de l’hipertext i dels 

enllaços. 
- Interès pels textos escrits i audiovisuals com a font d'informació i 

d’aprenentatge i com a mitjà de comunicació, d’aprenentatges i 
experiències. 

- Sentit crític davant produccions audiovisuals: publicitat, informatius, 
relats de ficció. 

 

* Escriure 

(...) 

* Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

(...) 
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DIMENSIÓ LITERÀRIA 

 

- Adquisició  de l’hàbit de lectura a partir de l’ús de molts estímuls: audició, 
lectura i memorització de textos, poemes, cançons, refranys dites; 
biblioteca d’aula i d’escola, revistes escolars, gravacions, ús de mitjans 
audiovisuals o dramatitzacions. Participació en activitats literàries de 
l’escola i de l’entorn proper. 

- Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, practicar 
algunes estratègies lectores, i aprendre a interpretar el llenguatge literari: 
derivació, composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases 
fetes o refranys; descobrir el ritme i la rima, si es tracta de poesia o 
cançó. 

- Lectura, anàlisi i reconeixement dels elements clau de la narració i de 
relats audiovisuals adequats a l’edat. 

- Ús d’estratègies lectores apreses en altres situacions per a la 
comprensió en la lectura individual silenciosa o en veu alta, en petit grup 
o en gran grup. 

- En la lectura en veu alta, fer atenció a la pronunciació, al to de veu i a 
l’entonació perquè tots ho entenguin. També saber que cada tipus de 
text demana una entonació i un ritme diferent. 

- Escriptura de poemes per comunicar sentiments, emocions, estats 
d’ànim o records, utilitzant llenguatge poètic: adjectius, comparacions, 
sentits figurats. 

- Escriptura de contes i textos narratius fent atenció a l’estructura d’aquest 
tipus de text, en què hi ha d’haver una situació inicial, un nus i un 
desenllaç. 

- Escriptura de jocs lingüístics amb paraules, sons, rimes 
(embarbussaments, cal.ligrames, rodolins entre altres). 

- Elaboració de missatges creatius i crítics mitjançant associacions 
d’imatges, i d’imatges i sons. Possibilitat d’associació amb textos escrits. 

- Dramatització de contes i altres textos literaris adequats a l’edat i als 
interessos del grup. 

- Reconeixement de les dades bàsiques d’un llibre: autor, adaptador, 
traductor, il.lustrador, editorial, col.lecció; i dels principals agents de 
producció d’un relat de ficció audiovisual: director, guió, actors, música. 

- Coneixement del funcionament d’una biblioteca per saber on pot trobar 
llibres adequats a l’edat, i temes del seu interès i utilització de tot tipus 
de recursos. 

- Consulta de biblioteques virtuals per trobar-hi novetats, síntesis de 
llibres, recomanacions o obres d’un tema o autor determinat. 

- Interpretació del sentit de les il.lustracions (colors, tècnic, estil) en 
referència al text. 

- Expressió de les impressions personals d’una lectura i, si cal, adoptar-hi 
una posició crítica. 

- Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup 
classe. 
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CICLE SUPERIOR 
 
 

DIMENSIÓ COMUNICATIVA 
 

* Parlar i conversar  

(...) 
 

* Escoltar i comprendre 

(...) 
 

* Llegir i comprendre 

 
- Comprensió de les informacions escrites en algun dels formats possibles 

que fan referència a qualsevol àmbit de l’escola i de la vida quotidiana 
(material de treball, instruccions, anotacions, fullets informatius, 
documentals, publicitat, cartes, articles del diari, reportatges, entrevistes 
entre altres). 

- Lectura silenciosa i comprensió guiada a diferents propòsits i intencions 
de temes treballats a classe. 

- Lectura i interpretació d’esquemes, gràfics i mapes conceptuals per 
saber extreure’n la idea principal i les relacions entre els elements. 

- Lectura de missatges en suport audiovisual, de manera que la 
informació que se n’extregui es faci a partir del text, imatges, gràfics i 
altres recursos que en formen part i sabent identificar les elements del 
llenguatge audiovisual i la seva funció expressiva. 

- Utilització d’estratègies afavoridores del procés de comprensió lectora 
abans, durant i després de la lectura. A més de saber aplicar les de 
cursos anteriors, caldrà un èmfasi especial per esbrinar les intencions de 
l’autor del text, mostrar una actitud crítica envers el que es llegeix, 
comprensió de vocabulari en contextos, realització d’inferències; 
formulació, comprovació i reelaboració d’hipòtesis, captació de les idees 
principals. 

- Respondre preguntes a partir d’un text la resposta de les quals comporti 
reelaboració. 

- Autoregulació de la comprensió d’un text: saber quan t’equivoques i què 
has de rectificar. 

- Lectura en veu alta de manera que s’ajusti el to de veu, la velocitat i 
l’entonació a l’auditori. 

- Recerca d’informació en un llibre o enciclopèdia a partir de consultar els 
índexs i els glossaris, en cas que n’hi hagi. 

- Utilització d’Internet per buscar informació: coneixement dels cercadors 
més habituals, coneixement de les adreces de més ús, capacitat per 
captar informació a partir d’enllaços i d’organitzar-la per fer-ne un treball 
personal. 
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- Ús d’eines informàtiques de comunicació: correu electrònic i entorns 
virtuals. 

- Coneixement del funcionament d’una biblioteca-mediateca. de manera 
que es pugui trobar allò que es busca tan autònomament com sigui 
possible. 

- Interès pels textos escrits com a font d’informació i aprenentatge i com a 
mitjà de comunicació d’experiències. 

- Valoració crítica de la capacitat lectora d’un mateix. 
 

* Escriure 

(...) 

* Coneixements del funcionament de la llengua i el seu aprenentatge 

(...) 

DIMENSIÓ LITERÀRIA 
 
- Adquisició de l’hàbit de lectura a partir de l’ús de molts estímuls: audició, 

lectura i memorització de tot tipus de textos, debats a partir d’un tema o 
autor; biblioteca d’aula i d’escola, revistes escolars, i de les activitats 
literàries que s’organitzen des de l’escola i de l’entorn proper. 

- Audició i visionat de productes audiovisuals adequats a l’edat per 
fomentar i potenciar el gust estètic. 

- Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, comparar 
autors, situar-los en l’època, aprendre a fer lectura crítica, així com per 
practicar algunes estratègies lectores, i aprendre a interpretar el 
llenguatge literari: comparació, derivació, composició, sentit figurat, 
interpretació de locucions, frases fetes o refranys; i descobrir el ritme i la 
rima, si es tracta de poesia o cançó. 

- Reconeixement d’aquests recursos retòrics en els missatges 
audiovisuals i les diferents funcions que juguen en el text literari i en 
altres textos. 

- Escriure textos de tot tipus: contes, poemes, còmics, diaris personals, 
notícies i dramatitzacions senzilles, per tal d’expressar sentiments, 
emocions, estats d’ànim o records. 

- Producció de textos audiovisuals senzills (utilitzant a la imatge fixa o en 
moviment i el so) per descriure, narrar i informar, i per expressar 
emocions i opinions. 

- Creació de jocs lingüístics amb paraules, sons o rimes 
(embarbussaments, cal.ligrames, rodolins entre altres). 

- Adequació del to, l’entonació i la modulació de la veu en lectures 
públiques, de manera que atregui l’atenció de l’oient i siguin 
entenedores. 

- Dramatització de contes, poemes i altres textos literaris adequats a l’edat 
i als interessos del grup. 

- Reconeixement de les dades bàsiques d’un llibre: autor, adaptador, 
traductor, il.lustrador, editorial, col.lecció localitat i any d’edició, fent una 
fitxa tècnica en què constin aquestes dades. 
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- Reconeixement de les dades bàsiques d’una producció audiovisual; 
pel.lícula, anunci o notícia. 

- Comprensió dels llibres de lectura i relats de ficció audiovisual: 
caracterització dels protagonistes, comprensió de la trama, situació en el 
temps, comentari d’alguns trets del llenguatge i interpretació del sentit de 
les il.lustracions (colors, tècnica, estil) en referència al text. 

- Coneixement del funcionament de les biblioteques per saber on es 
poden trobar llibres per a la seva edat i de temes del seu interès. 

- Coneixement del funcionament d’una biblioteca virtual per trobar-hi 
novetats, recensions de llibres, opinions de lectors, recomanacions 
d’obres, de temes o d’autors. 

- Consulta de biblioteques virtuals per trobar-hi novetats, síntesis de 
llibres, recomanacions o obres d’un tema o autor determinat. 

- Escriptura de textos narratius i de caràcter poètic (endevinalles, refranys, 
rodolins), basant-se en models observats i analitzats o en idees 
personals. 

- Participació en les converses, debats o presentacions de llibres al grup 
classe. 

- Expressió d’impressions personals després de les lectures i adopció 
d’una posició crítica. 

- Coneixement i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i 
d’interacció, com a fet cultural i com a possibilitat de gaudiment personal. 
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2 
 QUÈ ÉS LLEGIR? 

EL PROCÉS 
LECTOR 
LECTOR 

COMPETENT 
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QUÈ ÉS LLEGIR?  
 
“Llegir  és comprendre un escrit. Sigui com sigui que llegim, ràpid, a poc a poc, 

a batzegades, al mateix ritme, silenciosament, en veu alta, etc. el que és 

important és interpretar el que vinculen les lletres impreses, construir un 

significat nou en la nostra ment a partir d’aquests signes. Això vol dir llegir.” 

Cassany, Daniel; Luna, Marta i Sanz, Glória. Ensenyar llengua. Barcelona. 
Graó, 1993, p.193 

 

 

 

“ ..llegir és un procés  d’interacció entre el lector i el text, un procés en el qual el 

lector intenta satisfer els objectius que guien la seva lectura. 

Aquesta afirmació té diverses conseqüències. Implica, a més a més, que 

sempre ha d’existir un objectiu que guiï la lectura, o bé , dit d’una altra manera, 

que sempre llegim per alguna cosa, per assolir alguna finalitat.... 

... la interpretació que els lectors realitzen dels textos que llegim depèn, en gran 

mesura, de l’objectiu que presideix la nostra lectura. És a dir, encara que el 

contingut d’un text romangui invariable, és possible que dos lectors, moguts per 

finalitats diferents, n’extreguin informació diferent. Els objectius de la lectura 

són, doncs, elements que s’han de tenir en compte quan es tracta d’ensenyar 

als nens a llegir i comprendre.” 

 
Solé, Isabel. Estrategias de lectura. Barcelona: MIE-Graó Editorial, 1002. p.21 

 

 

 

 
“En definitiva, llegir,  molt més que un simple fet mecànic de desxiframent d’uns 
signes gràfics, és sobretot un acte de raonament, ja que del que es tracta és de 
saber guiar una sèrie de raonaments  cap a la construcció d’una interpretació 
del missatge escrit a partir de la informació que proporcionen el text i els 
coneixements del lector, i, alhora, iniciar una altra sèrie de raonaments per 
controlar aquesta interpretació, de tal manera que es puguin detectar les 
possibles incomprensions produïdes durant la lectura.” 
 
 

Colomer, Teresa i Camps, Anna. Ensenyar a llegir, ensenyar a comprendre. 
Edicions 62. Barcelona 1991, p.3 
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EL PROCÉS LECTOR. 

LECTOR COMPETENT. 
 

 Parlar d'eficàcia lectora ens suggereix dos conceptes que tothom comprèn 
però que cal definir i diferenciar: 

a) Procés lector. 
b) Lector/a competent.   

Què entenem per “procés lector” ?.  
És evident que aquest concepte, (procés lector), dóna peu a moltes 
interpretacions, però a la pràctica totes es poden resumir a una: “la capacitat 
que tenen els éssers humans d´ interpretar document s escrits”. 
També i de manera vulgar i planera, és saber: “Llegir”. 
Conseqüentment, estem parlant d´ un medi de comunicació elaborat  i a la 
vegada senzill . 
Elaborat , perquè necessitem d´ un codi d´ interpretació, que si no el dominem, 
no serveix de res i senzill , perquè cal que la major part d´ interlocutors/es 
siguin hàbils  i capaços  a la vegada d´ interpretar-lo. 
Podem definir el “Procés lector” (llegir) de moltes maneres o formes, però les 
podem resumir a quatre: 
1) Llegir, és: “la capacitat de comprendre i interpretar un docume nt 

escrit” . La forma o manera de fer-ho, (ràpida, lenta, en veu alta, en silenci, 
etc.), té una importància molt relativa. 

2) Llegir, és: “la interacció entre un/a lector/a i un document”.  La qual cosa 
suposa la complicitat per part de tots dos, despertada per la “voluntat”  del 
primer i  “atracció”  del segon. 

3) Llegir, és: “interpretar raonadament un missatge” . La resta de 
motivacions, resultats i conseqüències, no és fonamental. 

4) Llegir, és: “viure el que ens diu el document”. El que realment té valor és: 
“l´ estat  d´ ànim”  i “el missatge”.  

En resum podem dir que la lectura, és “l´ objecte”.  
Què entenem per “lector competent” ?. 
Aquest concepte, és senzill de definir, és: “el que o la que en sap” , però cal 
fer un aclariment obligat: 
El lector competent, és el que o la que, no solament fa la “traducció dels 
signes gràfics” , sinó el que o la que, també “els interpreta correctament”. 
Cal també aclarir el concepte de “competent” , ja que pot tenir diferents 
significats, però, els poden reduir a dos: 
1) El que o la que té el dret. 
2) El que o la que és adequat/da. 
És evident que la interpretació correcta, és la segona.  
I quan sabem si un lector o lectora és adequat o adequada?. 
Entre les qualitats d´ un “lector/a competent”, poden assenyalar com a 
determinants: 

a) Saber desxifrar. 
b) Saber obtenir i seleccionar la informació.  
c) Saber entendre. 



  25 

d) Ser autònom. 
e) Saber fer hipòtesis. 
f) Ser àgil. 
g) Saber gaudir. 
h) Saber relacionar. 
i) Estar motivat. 
j) Ser crític. 
k) Utilitzar la lectura cada dia i en el dia a dia. 
l) Ser ràpid/a 
m) Conèixer els diferents tipus de textos. 
n) Dominar el lèxic. 

En resum podem dir que el lector competent, és “el subjecte”. 
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Les fases de la lectura 

Què fa el nen? Què ha de fer la mestra? Activitats més adequades que hem de 

proposar per avançar. 

Encara no diferència el dibuix del text. Ajudar-lo a diferenciar el text de la imatge.  
Parlar de les característiques del text i la imatge. 

Llegir en veu alta i assenyalar les 
paraules que llegim i la direccionalitat del 
text. 
 

Diferencia el dibuix del text. 
Reconeix marques de productes. comercials que 
coneix. 
Imita l’acte de llegir. 
Fa hipòtesis sobre el significat del text a partir de 
les il·lustracions o del context. 
Pregunta el que significa una paraula . 

Ensenyar que a cada text li correspon un únic 
significat i que es estable. 
Afavorir formulació d’hipòtesis a partir d’imatges i 
referents coneguts. 

 

Fa hipòtesis a partir de la llargada de les paraules 
(Quantitativa) 
Reconeix visualment alguna lletra. 
Reconeix globalment algunes paraules 
treballades. 

Fer-li veure la relació entre llenguatge oral i escrit.  

Fa hipòtesis del significat a partir de lletres que ja 
coneix (Qualitativa). 
Demana verificació a l’adult. (Aquí hi diu pilota?) 
Per llegir combina algunes lletres que ja coneix 
amb paraules percebudes globalment 

Fer que s’adoni que en la lectura no s’ha de fixar 
només en la imatge, sinó també en les lletres que 
ja coneix. 

 

Llegeix lletrejant (lletres o síl·labes) 
Necessita vocalitzar mentre llegeix. 
 

  

Llegeix d’un cop d’ull el conjunt de mots que li és 
desconegut i només desxifra aquells la significació 
dels quals li és desconeguda. 
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Les fases de la lectura 
RESUM basat en l’article de M. BLADÉ, M FARRAN, A. MONSALVE i C. VILANA Què hi diu aquí?  Procés evolutiu de la lectura . 
Perspectiva escolar, núm.257. 
Davant les preguntes sobre quin és el procés que segueixen els alumnes per aprendre a llegir (pensant també amb els que presenten 
dificultats d’aprenentatge) i com és possible ajudar-los amb eficàcia, les autores s’han interessat per tres aportacions diferents: 

� Proposta constructivista de l’aprenentatge 
� Coneixement de les estratègies de lectura que acompanyen tot el procés lector i que permeten la comprensió de diferents textos. 
� Les etapes evolutives per les quals passen TOTS els infants per aprendre a llegir en una llengua. 
 

Què pensa el nen? Objectiu de l’adult. 

 

Intervencions Activitats més adequades que hem de 
proposar per avançar. 

NIVELL INDIFERENCIAT 
Considera el text i la imatge com una 
unitat indissoluble. 
Encara no diferència el dibuix del text. 
Quan llegeix explica tot allò que veu. 
Ho podem observar quan està llegint 
els seus contes preferits a la 
biblioteca, davant un cartell, logotip.... 

• Ajudar-lo a diferenciar el 
text de la imatge.  

• Parlar de les 
característiques del text 
i la imatge. 

• Ensenyar-li a anticipar la 
relació entre text i 
imatge. 

• Donar models perquè els 
infants ens imitin, 
afavorint moltes 
situacions quotidianes en 
les quals és necessària 
la lectura i que aquestes 
situacions encaminin a 
aconseguir els objectius 
proposats. 

• Llegir en veu alta i assenyalar les paraules que 
llegim i la direccionalitat del text. 

• Explicar contes i llegir-ne per tal que en copsin 
la diferència 

• Buscar les seves coses a partir de la lectura 
del seu nom. 

• Ajudar-los a fer la hipòtesi del títol del llibre 
que ha escollit i després ho comprovem 
assenyalant les paraules i llegint-les en veu 
alta. 

NIVELL DESCRIPTIU 
Situa la lectura sobre el text però en 
fa una interpretació que depèn 
totalment de la imatge. 
 
 
 
 
 
 

• Ensenyar que a cada 
text li correspon un únic 
significat i que es 
estable. 

• Afavorir formulació 
d’hipòtesis a partir 
d’imatges i referents 
coneguts. 

• Afavorir la reflexió i  
ajudar als infants que  
s’adonin de l’estabilitat  
del text.  
Fer-los reflexionar : 
“Hi pot dir el mateix si  
canviem el títol?  
Com ho saps? 
 En què t’has fixat? 

• Aparellar fotos dels companys amb cartronets 
del seu nom. 

• Relacionar text amb imatge: canviar el text i/o 
la imatge i preguntar: Hi pot dir el mateix? 

• Per què? 
• Aparellar títols de contes, cançons, poemes... 

amb el text. 
• A partir d’una imatge i un text alguns alumnes 

van dient el que pensen  i què hi diu. S’acorda 
una interpretació entre tots. 
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INTERPRETACIÓ DEPENENT DE 
LA IMATGE 
 En aquest estadi s’evoluciona des 
de fer una descripció de la imatge 
fins que es fa la lectura directa del 
text. Hi ha dos subnivells: 
 
1r) El que depèn de la imatge: El nen 
ja sap que el text té una única lectura, 
però creu que el text només pot dir el 
nom dels objectes representats i 
elimina els articles quan llegeix 
(hipòtesi del nom) 
 
2n) L’anàlisi de les propietats del text: 
Aspectes quantitatius:  
Els nens i nenes es fixen en les 
diferents paraules que apareixen i 
donen un valor significatiu a 
cadascuna 
Aspectes qualitatius: Els nens i nenes 
comencen a utilitzar les lletres com a 
criteri per a identificar les paraules. 
Apareix el conflicte; el text no diu el 
nom de la imatge, però  Què hi deu 
dir aquí? 

• Fer-li veure la relació 
entre llenguatge oral i 
escrit. 

• Procurar que en la 
lectura no sols es fixi en 
les imatges, sinó en les 
lletres que 
l’acompanyen i ell 
coneix. 

• Intentar que s’adoni que 
el text no sempre ha de 
representar el nom de la 
imatge, però sí que ens 
dóna informació. 

• Ajudar-lo a fer 
prediccions a partir de la 
llargada de les paraules, 
de les lletres que ja 
coneix , ordre en que 
estan escrites..... 

• Una vegada compartit el 
significat del text cal fer 
de guia per ajudar els 
nens a fer anticipacions i 
a reflexionar sobre els 
criteris quantitatius i 
qualitatius que es fan 
servir per identificar les 
paraules. 

• Jugar a aparellar  imatges amb el nom. 
• Identificar, comparar i/o classificar el nom dels 

companys de la classe i/o altres de camps 
semàntics coneguts;  

“per la seva llargada, nombre de síl·labes i lletres 
que tenen, per la lletra amb què comença o 
acaba ...” 
• Relacionar títols de notícies amb les 

fotografies que els acompanyen. 
• Conèixer i memoritzar títols de contes, 

assenyalar les paraules mentre llegim, 
identificar paraules concretes, identificar 
lletres..... 

• Llegir paraules similars o logotips del mateix 
producte, però de marca diferent i relacionar-
los amb la imatge. 

• Relacionar la escriptura espontània amb el 
model correcte. 
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INTERPRETACIÓ DIRECTA DEL 
TEXT 
Ja no necessiten la imatge per 
interpretar el text.  
 
Estadis:  
1r) Desxifren però no interpreten: És 
l’infant que està pendent de 
descodificar i perd el sentit de la 
lectura. (Lectura quasi sil·labejant, 
amb petits errors però NO poden 
interpretar el text) 
 
2n)  Lectura convergent: van fent 
associacions entre paraules i la 
imatge i fa una interpretació 
aproximada del text però no exacta. 
 
3r) Comprensió correcta del text: es 
comprèn i entén el significat i poden 
explicar el que han llegit. 

• Ajudar-los a que 
continuïn donant sentit a 
la lectura, aprofundint i 
desenvolupant les 
diferents estratègies 
lectores. 

• Procurar que adquireixin 
agilitat en la 
descodificació com a 
tècnica útil per 
assegurar la 
comprensió. 

• Proporcionar a l’alumnat 
diferents situacions 
d’aprenentatge on hagin 
d’aplicar estratègies. 

TOTES AQUELLES QUE PROMOGUIN:  
• Establir objectius de lectura 
• Ser capaç d’utilitzar indicadors textuals com: 

negreta, títols, subtítols ... 
• Utilitzar coneixements previs per fer 

prediccions 
• Reajustar  i usar els coneixements previs i les 

prediccions a mesura que llegeix el text 
• Adonar-se del que entén i buscar recursos que 

li permetin avançar en la comprensió: 
relectura, diccionari, un company... 

 
CONSIDERACIONS GENERALS: 

� Llegir és donar sentit al que es llegeix 
� És un procés on l’infant s’inicia des de molt petit i que continua més enllà de l’escola, on s’interelacionen aspectes com el nivell 

d’adquisició i les estratègies de lectura. 
� És important conèixer en quin nivell de lectura es troben els infants, què saben i què no saben per intervenir d’una manera més 

adequada i ajudar-los a adquirir el millor procés lector. 
� El concepte d’ERROR: no hem d’interpretar la resposta del nen en relació al model adult, sinó en referència a l’estadi evolutiu en el que 

es troba. La nostra intervenció estarà en respectar la seva resposta i donar-li indicacions per acostar-lo a un nivell superior. 
� Interpretar el nivell de lectura dels infants, facilita l’atenció a la diversitat. 
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              -  El nen cerca la significació en el context extralingüístic 
       -  El tema o la informació és deduïda del dibuix o de la pròpia invenció. 
       -  El nen fa hipòtesis a partir d’indicis no pertinents al conjunt dels signes convencionals gràfics. 
       -  Imita l’acte de llegir. 
       -  Els  mots escrits encara no són portadors d’informació per ells mateixos. 

 

 

-   Comença a utilitzar les hipòtesis que es deriven del reconeixement d’algun tipus d’unitat gràfica. 
-   No és sistemàtic quan cerca alguna informació en el text escrit. 
-   Mai no comprova les seves hipòtesis. 

-   El nen busca una informació en un text, quan el context li és més o menys conegut. 
-   Combina la informació que treu, tant dels mots coneguts com de les lletres. 
-   Va cercant una certa correspondència entre allò que està escrit i allò que anticipa. 
-   Comenta a verificar les seves hipòtesis, però encara no és sistemàtic. 

             -   Posteriorment el nen es centra en el desxiframent com a resultat de l’adquisició del domini 
                 d’establir correspondències entre sons i grafies. 

 

 -   Finalment la combinació dels mecanismes d’anàlisi i síntesi i les habilitats d’anticipació i verificació, 
                 el porten a la interpretació global i expressiva del text. 
            -   En aquest moment, els nens poden llegir d’un so cop d’ull el conjunt de mots que els són coneguts i 
                 només desxifrar aquells, la significació dels quals, els és desconeguda. 
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FASE 1 
o Diferencia el dibuix de les lletres. 
o Reconeix marques de productes comercials que coneix. 
o Imita l’acte de llegir. 
o Fa hipòtesis del significat el text a partir de les il·lustracions o del context. 
o Pregunta el que significa una paraula (Què diu aquí?). 

FASE 2 
o Fa hipòtesis a partir de la llargada de la paraula ( hipòtesis quantitativa). 
o Reconeix visualment alguna lletra. 
o Reconeix globalment algunes paraules treballades. 

FASE 3 
o Fa hipòtesis del significat d’algunes paraules a partir de les lletres que coneix (hipòtesis qualitativa). 
o Demana la verificació de l’adult en la lectura d’una paraula o frase (Aquí hi diu pilota?). 
o Per llegir combina informació d’algunes lletres que ja coneix amb paraules percebudes globalment. 

 

FASE 4 
o Llegeix lletrejant (per lletres o síl·labes). 
o Necessita vocalitzar mentre llegeix. 

 

FASE 5 
o Llegeix, de cop d’ull, el conjunt de mots que li són coneguts i només desxifra aquells, la significació dels 

quals, li és desconeguda. 
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3 
INTRODUCCIÓ 

DELS INFANTS EN 
LA LECTURA I 
L'ESCRIPTURA 

(EI i CI) 
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INTRODUCCIÓ DELS INFANTS EN LA LECTURA I L’ESCRIPTU RA (EI i CI) 
El nostre treball a l’escola parteix de les següents línies teòriques: 
- Constructivisme 
- Teberosky 
- Globalització dels aprenentatges 
- Aprenentatge significatiu 

A Educació infantil s’introdueix la lectura a partir de la inicial de cada nen/nena. 
Es realitza un coneixement gradual del seu propi nom i el dels companys i les 
companyes. Progressivament es treballen paraules properes al nen o nena (del 
seu entorn familiar i escolar).  
S’inicia l’escriptura amb lletra de pal ja que és més fàcil que la pugui assolir 
motriument (abans d’utilitzar el llapis per fer grafisme es treballa l’inicial de nom 
amb materials manipulables). 
A P5 s’introdueix el traç amb lletra lligada seguint el ritme de cada alumne. 
També s’introdueix la lectura a partir dels contes que explica la mestra i poc a 
poc en podem anar treballant paraules i frases curtes. 
A l 'iniciar primer, el treball ja comença a ser amb lletra lligada (respectant el 
moment maduratiu en que es troba cada nen i nena) i cap a mitjans de primer 
s’introdueix la lectura amb lletra d’impremta. 
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4 
ESTRATÈGIES DE 

COMPRENSIÓ 
LECTORA: 

ABANS, DURANT I 
DESPRÉS 
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ABANS DE LA LECTURA   I. SOLÉ: Estratègies de lectu ra 

Idees generals 

• Llegir és una activitat de plaer i voluntària. 
• No es pot transmetre gust per la lectura si no agrada llegir. 
• La lectura no és una activitat competitiva. 
• Diferents situacions al voltant de la lectura: oral, silenciosa, individual, col·lectiva, però 

sempre significativa. 

Motivar per la lectura 

• Conèixer els objectius de lectura (saber què ha de fer). 
• Que senti que és capaç de fer-ho, d’assolir els objectius que es demanen, per això s’ha de 
crear un clima de seguretat. 
• Que trobi interessant el que se li proposa. 
• Reptes que pugui afrontar- connexió amb els coneixements previs. 
• Lectura vinculada a les relacions afectives amb la llengua escrita. 

Activar coneixements previs 

• Exemple: nosaltres amb un document legal: abandonem i anem a l’advocat o ens posem en 
el tema (vocabulari….). 
• Important donar informació general sobre el que es llegirà: diferent en funció del tipus de text. 
• Ajudar als alumnes a fixar-se en els aspectes del text que poden activar els seus 
coneixements previs: títols, subtítols, enumeracions, canvis de lletra… 
• Animar als alumnes a que exposin els seus coneixements sobre el tema: això vol un clima de 
seguretat. El mestre: bon reconductor.. 

Establir prediccions sobre el text 

• Il·lustracions, títols, pròpies experiències, índex, autor… 
• Important que s’arrisquin a fer prediccions. 
• La lectura com a font per saber la resposta a la seva predicció. 

Promoure les preguntes dels alumnes sobre el text 

• Fer conscients als alumnes del que sabem sobre aquell tema. 
• Milloraran la comprensió del text a una millor preparació de l’abans de la lectura. 
• Lligar-ho amb l’objectiu de lectura: si l’objectiu és una lectura general no fer prediccions 
precises. Variarà segons la tipologia textual. 

 
Conclusió   Diferents estratègies:  

• Motivar els alumnes. 
• Diferents objectius de lectura. 
• Actualitzar coneixements previs. 
• Ajudar-los a formular prediccions. 
• Fomentar interrogants. 

Objectiu 

• PROVOCAR LA NECESSITAT DE LLEGIR: afavorir l’aprenentatge significatiu. Més 
seguretat, confiança i interès. 
• Aconseguir un LECTOR ACTIU: saber perquè llegeix i assumir la responsabilitat davant de la 
lectura. 
• PROFESOR ha d’ensenyar el procés als alumnes; condició perquè aquests tinguin un paper 
actiu. 
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DURANT LA LECTURA    I. SOLÉ: Estratègies de lectur a 

Què passa quan llegim?  

• És el moment en que es produeix l’esforç més gran de comprensió. 
• Comprendre significa ser capaç de fer un resum del que s’ha llegit i treure’n la idea principal. 
• El lector ha d’estar constantment fent hipòtesis, verificant-les, canviar-les si cal,  aclarint 

dubtes. 
• Els lectors experts no només entenem, també sabem quan no entenem i per tant podem 

solucionar el possible problema de comprensió. 

Modelatge del mestre  

• Els alumnes han de poder veure quines estratègies fa servir el mestre per arribar a la 
comprensió d’un text: 
� Quines expectatives té, 
� Quines preguntes es formula,  
� Quins dubtes se li plantegen, 
� Com arriba a la conclusió del que és important per aconseguir els seus objectius, 
� Què ha après i què li queda per aprendre.... 

Estratègies durant una lectura compartida  

• Llegir és un procediment i com tots, només es domina quan s’ha practicat molt. 
• La lectura compartida és la que es fa conjuntament el mestre i els alumnes. 
• És interessant fer-la sovint en textos llargs, de dificultat alta i en les primeres fases 
d’adquisició de la lectura. 
• Ajuda molt a l’avaluació formativa. 
• El mestre pot llegir un tros en veu alta, els alumnes en silenci. 
• Es limita sempre el fragment que es llegirà. 
Les estratègies  durant la lectura compartida són : 
� Formular hipòtesis sobre el text que llegirem 
� Plantejar preguntes sobre el que s’ha llegit 
� Aclarir possibles dubtes sobre el text 
� Resumir les idees del text que van sorgint. 
El mestre  dinamitza, pregunta, aclareix, sintetitza, resumeix allò que els alumnes no siguin 
capaços de fer. 
 

Utilitzant el que hem après: lectura independent  

• És la lectura per plaer, que es pot practicar a la biblioteca, a casa, a classe. 
• A l’escola es poden preparar textos curts per tal de practicar: fer  plantejament de les 
hipòtesis, la verificació de les mateixes, fer petits resums.... 
 

Els errors i les llacunes en la comprensió  

• Errors són falses interpretacions. 
• Llacunes de comprensió és la sensació de que no es comprèn. 
• Segons l’objectiu de la lectura, potser no importa que quedi algun paràgraf sense 
comprendre. 
• Quan som conscients del que no comprenem, fem el primer pas del control la nostra 
comprensió. 
• Detectar l’obstacle ens ajudarà a trobar el camí per superar-lo. 
Aprendre estratègies per solucionar errors o llacun es de comprensió requereix que:  
• Es puguin integrar en una activitat de lectura significativa 
• L’alumne vegi què fa el mestre quan es troba en una situació de dificultats de lectura 
• Treballi en situacions de lectura compartida 
• I que pugui posar a la pràctica lo que ha après en una lectura individual. 
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DESPRÉS DE LA LECTURA   I. SOLÉ: Estratègies de lec tura 

Què hem de fer després de la lectura?  

• Són totes les activitats que realitzem per acabar d’assegurar la comprensió del text. 
• Es poden fer bàsicament orals, no cal afegir-hi la dificultat de l’escrit. 
• S’han de fer amb el text al davant, estem acabant d’ajudar a comprendre, NO ESTEM FENT 
UNA AVALUACIÓ. 

Estratègies bàsiques que hem de treballar després d ’una lectura  

• És el moment en que hem d’arribar a saber trobar la idea principal del text . 
• Hem de procurar que siguin capaços de fer un resum 
• Han de saber respondre i fer-se preguntes  sobre el text 
         
          La idea principal del text  

Cal diferenciar entre TEMA i IDEA PRINCIPAL. 
El tema pot ser una paraula o un sintagma simple i respon a la pregunta: De què tracta 
aquest text? 
La idea principal és una frase o frases coordinades que utilitza l’autor per explicar el 
TEMA. Pot ser implícita o explícita. Respon a la pregunta: Quina és la idea més important 
que ha volgut transmetre l’autor sobre aquest tema? 
L’autora ens diu però que la idea principal és la c ombinació de l’objectiu de lectura 
que guien el lector i els seus coneixements previs,  i la informació que l’escriptor 
volia transmetre mitjançant els seus escrits. 
 
El resum  
És saber destriar la informació essencial de la superficial i la repetitiva de manera que 
aquestes  es puguin substituir per conjunts de conceptes i proposicions que englobin i 
integrin els anteriors. 
Resumir és produir un altre text (oral o escrit) que guardi una relació molt directa amb 
l’original ja que el reprodueix breument. 
Per ensenyar a resumir cal: 
♦ Ensenyar a trobar el tema del paràgraf i a identificar la informació trivial per desestimar-
la. 
♦ Ensenyar a treure la informació repetitiva. 
♦ Ensenyar a com s’agrupen les idees d’un paràgraf per trobar maneres d’englobar-les. 
♦ Ensenyar a identificar una frase-resum del paràgraf o bé a elaborar-la. 

Isabel Solé considera que el resum s’elabora sobre la base del que el lector creu que 
són les idees principals que transmet el text d’aco rd amb els seus objectius  de 
lectura 

        
              Preguntes  

És important fer formular i respondre preguntes sobre el text llegit per acabar 
d’entendre’l. No sempre ha de servir per avaluar. 
Les preguntes han de ser de tots tipus i sempre han d’estar ben pensades i dirigides a 
aspectes que sabem que ajudaran a la comprensió global del text; no només a respondre 
(o localitzar una informació irrellevant) 
 

Totes aquestes estratègies les hem de treballar i sobretot,  ensenyar . Sempre hem de 
començar amb el modelatge del mestre, la verbalització, fer-ho cooperativament amb els 
alumnes i poc a poc treure la bastida.  
 
A escriure se n’aprèn escrivint, a llegir se n’aprè n llegint i a resumir se n’aprèn 
resumint . 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
 

UTITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE 
FORMA PART: 
 

NIVELL:  DATA:  DURADA PREVISTA: 
SITUACIÓ DE CLASSE: Tot el grup fent la mateixa 
activitat / desdoblament / racons / tallers / grups 
flexibles / interclasse / intercicles / d'altres  

AGRUPAMENT: individual /col·lectiva / en 
parelles / petit grup / mig grup-classe 
Grups heterogenis / homogenis... 

TIPUS DE TEXT: 
OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

Llegir per: - buscar informació: precisa o general, - aprendre( a llegir i coneixements), - 
recordar, - seguir instruccions, - dir el què s’ha entès, -revisar un escrit propi, - plaer, 
- comunicar un text a un auditori, - practicar una lectura en veu alta, - buscar i 
reconèixer paraules. 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

Lingüístics i del tema 
 
 

 
ABANS 

 Activació de coneixements previs: lingüístics (Tipus de text, coneixement sobre el 
lèxic i la semàntica) i del tema. Tècniques per aconseguir-ho: Pluja d’idees, discussió, 
conversa, pre-interrogants, visites, sortides, presentació de materials. 
 Formulació d’hipòtesis ( Preguntes orals referides als aspectes formals del text: 
forma del text, títol, imatges...) 
 Establiment d’un propòsit (objectiu de lectura: què vull saber, què vull aconseguir, què 
vull aclarir...) 
 Motivació cap a l’activitat, cap a la lectura, aspectes emocionals.... 

DURANT 
 

� Comprovació d’hipòtesis: verificació i reformulació. 
� Recapitulació (Què s’ha explicat fins ara? Podem continuar pensant que..?) 
� Autoregulació de la comprensió: comprensió de baix nivell (Descodificació, 
reconeixement visual de paraules, vocabulari) i d’alt nivell (Veure el text globalment, 
relacionar els coneixements que dona el text amb els del món del lector) 
� Deducció d’inferències ( Detectar les pistes del contingut que ens permetin inferir 
una informació no explícita en el text.) 
� Tractament del vocabulari “difícil”. 
� Necessitat o no de pauses col·lectives per assegurar la comprensió. Amb recapitulació 
posterior per part de la mestra per no “perdre el fil” de la lectura. 
 

D
ES
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A
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DESPRÉS 

 Valoració del propòsit de la lectura.  
 Confirmació o no d'hipòtesis.  
 Reorganització i integració de la informació: Idees principals, resums, extensió 
(qualsevol activitat o tasca que depassi el marc de la pròpia lectura: incorporació de nou 
vocabulari, emissió d’opinions, connexió amb noves experiències....)  
 Verificació de la comprensió: preguntes directes, literals, deductives, d'ampliació, 
sobre tot a nivell oral. 
 Reflexió sobre les dificultats i progressos constatats durant l’activitat. 

MATERIAL  
 

AVALUACIÓ  
 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

 
 
 

OBSERVACIONS 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
 

NIVELL:  DATA:  DURADA PREVISTA: 
 

SITUACIÓ DE CLASSE: AGRUPAMENT: 

TIPUS DE TEXT: 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

 
 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

 
 
 
 

 
ABANS 

 
 
 
 
 
 
 

DURANT 
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DESPRÉS 

 
 
 
 
 
 

MATERIAL  
 

AVALUACIÓ  
 
 
 
 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONS 
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5 
OBJECTIUS DE 

LECTURA 
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BUSCAR 

INFORMACIÓ 
PRECISA 

OBTENIR UNA 
INFORMACIÓ 
DE CAIRE 
GENERAL 

 

PLAER 

 

APRENDRE 

 

COMUNICAR 
UN TEXT A 

UN 
AUDITORI 

 

PER DIR EL QUE 
S’HA ENTÈS 

REVISAR 
UN ESCRIT 

PROPI 

 
SEGUIR UNES 
INSTRUCCIONS 

 

PER PRACTICAR 
LA LECTURA EN 

VEU ALTA 
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OBJECTIUS DE LA 
LECTURA 

SITUACIONS D'AULA/ 
ACTIVITATS QUE FEM 

POSSIBLES NOVES 
SITUACIONS I ACTIVITATS 

Llegir per buscar una 
informació precisa 

 Passar llista.  
 Trobar el propi material a partir 
del nom i d'altres activitats amb 
els noms dels nens/es. 
 Buscar la informació per 
escriure la data. 
 Buscar paraules en els cartells 
o rètols de l'aula. 
 Activitats de reconèixer i 
buscar paraules en un títol, un 
text, etc 
  Buscar dades concretes en  els 
títols de les cançons, dels 
contes... 
 Amb els escrits per lliurar a les 
famílies referits a sortides 
escolars, festes... 
 Buscar informació concreta per 
a un projecte. 

 Buscar un número de telèfon  
 Buscar a l’agenda una data 
concreta,  
 Els ingredients en una recepta 
 Una paraula al diccionari, 
 La data de caducitat d’un 
producte, 
 La previsió meteorològica 
 Consultar dia i hora d’una 
pel�lícula, 
  La programació de la tele, 
 Informació concreta en un 
cartell publicitari 

Llegir per comunicar un 
text a un auditori 

LECTURES PER PART DE LA 
MESTRA I/O DELS INFANTS 
segons el nivell dels nens i/o del 
grup:  

 contes 
 poemes 
 instruccions i normes 
 cançons 
 informacions d'interès 
 cartes o missatges que 

hem rebut 
 

PER PART DE LA MESTRA I/O 
DELS INFANTS segons el nivell 
dels nens i/o del grup:  
 Llegir una notícia, 
 Recitació de poemes, 
 Els grans llegeixen contes a 
companys més petits 
 Llegir ordres i instruccions a la 
classe perquè els companys les 
segueixin 
 Llegir un text que pugui 
interessar als companys, per 
exemple consignes del calendari 
d'advent. 
 Dictar paraules o un petit text 
als companys 
 Llegir les pròpies produccions a 
la resta de la classe: un conte 
inventat, una descripció (els 
companys han d'endevinar de qui 
o què es tracta)... 
 Llegir el desenvolupament i/o 
normes del joc que farem tot 
seguit.  

Llegir per obtenir una 
informació de caire 

general 

PER PART DE LA MESTRA I/O 
DELS INFANTS segons el nivell 
dels nens i/o del grup:  
 Dita del mes 
 Contes 
 cartes rebudes 

PER PART DE LA MESTRA I/O 
DELS INFANTS segons el nivell 
dels nens i/o del grup:  
 Llegir un fulletó publicitari, el 
programa de la festa major 
 Llegir la revista escolar  
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 Informacions per a projectes 
 Notícies (titulars, peus de 
foto, cos de la notícia 
 Llegir la publicació informativa 
del poble. 
 Poemes 

 la web de l’escola 

Llegir per revisar el propi 
escrit o el dels companys 

 Revisar, amb la mestra, el que 
han escrit, per veure si s’entén  el 
que es volia dir. 
 Revisar el propi text quan es 
tracta d’una còpia. 

 Revisar el dels altres 
companys, es pot fer aquesta 
activitat a molts nivells, per 
exemple: 
 P3: un nen pot dir si un altre 
company li ha escrit bé el nom. 
 P4 i P5: comprovar i corregir 
una activitat  de còpia d’un altre 
company. 
 C.I.: corregir el dictat d’un altre 
company, o un petit text (dir si 
s’entén o no). 
 

Llegir per plaer 

 Biblioteca d’escola 
 Biblioteca municipal  
 Biblioteca d’aula, racó de 
biblioteca. 
 Lectures en veu alta per part 
de la mestra (aquells textos que 
els nens/es encara no són 
capaços de llegir per ells 
mateixos, però que els agraden 
i/o interessen) 

 Tenir també al racó o 
biblioteca: còmics, revistes, llibres 
d’esports, cançons o cançoners... 
 En diferents tipus de lletra 
 Conversar sobre el què han 
llegit sense necessitat de cap 
treball escrit. 
 Proporcionar la biografia de 
l’autor i/o l’il�lustrador/a si 
s’interessen per saber qui ho ha 
fet.  
 Deixar llegir/mirar el que més 
els agrada. 

Llegir per aprendre sobre 
el món i per dir el que 

s’ha entès 

PER PART DE LA MESTRA I/O 
DELS INFANTS segons el nivell 
dels nens i/o del grup:  
 
 Llegir contes i llibres de la 
biblioteca. 
 Llegir diaris i revistes 
 Llegir per saber coses sobre un 
tema: projectes 
 Llegir informacions trobades a 
internet. 
DESPRÉS: 
 respondre a preguntes sobre el 
què s’ha entès 
 Relacionar imatges i paraules 

APRENDRE A: 
 fer resums  
 buscar idees principals 
  subratllar 
 fer esquemes 
 fer mapes conceptuals 
 

Llegir per seguir unes 
instruccions 

PER PART DE LA MESTRA I/O 
DELS INFANTS segons el nivell 
dels nens i/o del grup:  
 Enunciats dels llibres, quaderns 
i fitxes de treball 

PER PART DE LA MESTRA I/O 
DELS INFANTS segons el nivell 
dels nens i/o del grup:  
 Un experiment 
 Muntar una joguina,  
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 Receptes de cuina 
 Muntar un estel 
 Jocs diversos (jocs de taula, de 
moviment, gimcanes...) 

 Instruccions per resoldre 
problemes 
 Regles de funcionament d’un 
aparell 

Llegir per practicar la 
lectura en veu alta 

 Activitat de dir el bon dia!, 
passar llista (lectura dels noms 
dels companys). 
 “El conte aventurer” preparat 
amb els pares l'expliquen després 
a l'aula (E.I.) 
 Lectura col�lectiva en veu alta 
(prèviament es pot fer silenciosa 
o no) (C.I.). 
 Lectura de missatges 

LECTURA DE: 
 embarbussaments 
 cançons 
 contes 
 poemes 
 textos propis 

Llegir per  
aprendre a llegir 

 Cartells 
 Contes 
 Llistes, cartronets de vocabulari 
 Jocs de lectura 
 Materials per associar imatges i 
paraules. 
 Materials per confegir paraules 
i llegir-les. 
  Lectures dels llibres de text 
(C.I.) 
 Fulls de lectura (1r) 
 Llibres de lectura, 2 durant el 
curs (2n). 

 Veure d'altres objectius de 
lectura que tenen o poden tenir la 
majoria d'aquestes activitats. 
 

Llegir per  
aprendre a escriure 

 Llegir varis models de cartes 
per aprendre a escriure cartes 
 Llegir descripcions per 
aprendre a descriure 

 Llegir models de diferents 
tipologies textuals (NARRACIÓ, 
DESCRIPCIÓ, POESIA, text 
INSTRUCTIU, text EXPOSITIU, 
CONVERSACIONAL) per aprendre 
les seves característiques. 
 Per exemple: Llegir vàries 
receptes de cuina per saber com 
hem d'escriure la que acabem de 
fer. 

 Font: Enriqueta Hernández 

OBJECTIUS DE LA LECTURA EDUCACIÓ INFANTIL I  CICLE INICIAL 
 
LLEGIR PER BUSCAR INFORMACIÓ PRECISA 

• Passar llista. 
• Mirar dia de la setmana: Bon dia. 
• Mirar els encarregats. 
• Trobar el material propi. 
• Llegir l’enunciat d’una fitxa. 
• Llegir els papers de les sortides. 
• Llegir el menú. 
• Lectura cartells, títols, paraules, etc… 
• Joc penjat. 
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• Llegir noms gots. 
• Llegir etiquetes de les carpetes. 

 
LLEGIR PER COMUNICAR UN TEXT A UN AUDITORI 

• Llegir contes, cartes, missatges. 
• Racó notícies. 
• Poema de Nadal. 
• Lectures del llibre. 
• Conte aventurer. 

 
LLEGIR PER OBTENIR UNA INFORMACIÓ DE CAIRE GENERAL 

• Projectes d’aula. 
• Notícies. 
• Dita del mes. 
• Llegir poemes. 
• Centres d’interès. 

 
LLEGIR PER REVISAR EL PROPI ESCRIT. 

• Rellegir el nom escrit, paraula o frase. 
• Corregir amb la mestra. 

LLEGIR PER PLAER 
• Llegir contes. 
• Racó de lectura. 
• Biblioteca escola. 
• Préstec biblioteca aula. 

LLEGIR PER APRENDRE 
• Llegir contes. 
• Buscar informació Internet. 
• Llegir diaris, notícies, revistes, cartells, llistes, jocs lectura, etc… 
• Noms propis. 
• Llibres de text. 

LLEGIR PER SEGUIR UNES INSTRUCCIONS 
• Receptes cuina 
• Instruccions joc senzill. 
• Llegir instruccions d’un experiment. 
• Llegir missatges calendari d’advent. 
• Llegir exercicis del llibre. 
• Enunciats de les  fitxes i llibres. 

LLEGIR PER PRACTICAR LA LECTURA AMB VEU ALTA 
• Llegir contes, missatges i cartes. 
• Passar llista. 
• Lectura col·lectiva, individua i silenciosa. 
• Lectures llibre. 
• Conte aventurer. 

LLEGIR PER DIR EL QUE S’HA ENTÈS 
• Rellegir un enunciat o problema. 
• Explicar un conte equivocar-se per saber si escolten. 
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OBJECTIUS DE LA LECTURA CICLE MITJÀ I CICLE SUPERIO R 
LLEGIR PER BUSCAR INFORMACIÓ PRECISA 

• Diccionari 
• Buscar la data de caducitat d’un producte. 
• Buscar números de telèfon. 
• Buscar a l’agenda. 
• Buscar a Internet. 
• Programes. 
• Llegir circulars. 

 
LLEGIR PER COMUNICAR UN TEXT A UN AUDITORI 

• Llegir una notícia per la resta de la classe. 
• Recitar poemes ( per St. Jordi…) 
• Els grans llegeixen contes als petits. 
• Llegir ordres i instruccions perquè els altres les segueixin (joc…) 

 
LLEGIR PER OBTENIR UNA INFORMACIÓ DE CAIRE GENERAL 

• Buscar informació a Internet. 
• Fulletó informatiu. 
• Fer resums. 
• Revista o Web de l’escola. 
 

LLEGIR PER REVISAR EL PROPI ESCRIT. 
• Revisar el text d’un company/a. 
 

LLEGIR PER PLAER 
• Biblioteca. 
• Còmics. 
• Revistes. 
• Racó de lectura a la classe. 
• Buscar biografia d’un autor. 
 

LLEGIR PER APRENDRE 
• Estudiar. 
• Llegir per saber dir el que s’ha entès. 
• Fer resums i esquemes. 
• Treball de projectes. 
 

LLEGIR PER SEGUIR UNES INSTRUCCIONS 
• Receptes de cuina. 
• Normes d’una gimcana. 
• Regles d’un joc. 
• Fer un experiment. 
• Funcionament d’un aparell. 
• Llegir l’enunciat d’un exercici( un alumne l’explica als altres ). 

LLEGIR PER PRACTICAR LA LECTURA AMB VEU ALTA 
• Llegir una obra teatral. 
• Llegir acudits i representar-los. 
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• Llegir poemes. 
• Lectura col·lectiva. 

LLEGIR PER DIR EL QUE S’HA ENTÉS 
• Llegir enunciats d’exercici. 
• Lectura de qualsevol tipus de text. 
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6 
TIPUS DE 
LECTURA 

(Les diferents 
maneres de llegir) 
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TIPUS DE LECTURA 
 
Quan llegim ho fem sempre per una raó, per una finalitat concreta: per plaer, 
per obtenir una informació, per aprendre..... L’existència d’aquesta raó defineix 
l’objectiu (el propòsit de lectura) pel qual llegim i condiciona l’actitud amb què 
abordem l’acte de llegir. L’objectiu i l’actitud són essencials per a la comprensió 
d’un text. Llegim diferent segons si tenim davant un diari, una novel·la, una 
redacció d’un alumne, una carta o un anunci. Malgrat que en tots els textos fem 
la mateixa operació de captar el sentit d’un escrit; hi ha però, moltes variables 
com per exemple, el tipus de text, els objectius de comprensió, la situació o el 
temps disponible, que condicionen el tipus de lectura.  WHITE (1983) fa una 
primera distinció de tipus de lectura silenciosa: 
 

Lectura extensiva 
És l’activitat de llegir textos extensos com novel·les, assaig, reculls de poesia... 
de forma natural, per iniciativa pròpia, plaer i interès. La comprensió és global, 
per tant s’ha de llegir tot el text. En el món escolar es relaciona amb la 
biblioteca del centre o de classe. 
 

Lectura intensiva 
És el tipus de lectura per integrar la informació que dóna un text. S’aplica 
aquest tipus de lectura quan és necessari comprendre perfectament allò que es 
llegeix. En el món escolar és la lectura que s’utilitza per a l’estudi. 
 

Lectura ràpida i superficial 
És el tipus de lectura que s’utilitza quan interessa tenir una idea general d’un 
text. Anomenada també lectura de cop d’ull , consisteix en buscar dades molt 
concretes. Es llegeix fent lliscar la vista de manera ràpida pel text, aturant-la 
només allà on ens interessa. No és una lectura lineal; no es segueix ni la sintaxi 
ni la puntuació, és una lectura ràpida i de recerca. Per exemple l’acte de fullejar 
un llibre o fer una ullada al diari, als títols, els subtítols, o als destacats en 
negretes, cursives, xifres, gràfics..... 
 

Lectura involuntària o inconscient 
És el fet de llegir sense tenir-ne consciència. Com la publicitat que es troba pels 
carrers, cartells, anuncis.... A l’escola: a les samarretes dels nens i nenes, 
rètols, murals.... 
Sovint aquest tipus de lectura es complementen els uns amb els altres. Per 
exemple: es pot llegir per plaer, extensivament i alhora amb rapidesa i 
superficialment.  
 
El lector competent serà aquell que adeqüi els dive rsos tipus de lectura a 
cada text i als objectius que vol assolir. 
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SILENCIOSA/ 
MENTAL 

COMUNICATIVA/ 
EXPRESSIVA 

TIPUS DE LECTURA 

EXTENSIVA 
Interès i plaer 

 
INTENSIVA 

Per aprendre 
 

RÀPIDA I 
SUPERFICIAL 

Dades concretes 
 

INVOLUNTÀRIA 
Al carrer, flash 

LECTURA EN VEU ALTA (llenguatge oral) 
- Motivada: amb sentit. 
- Comunicativa: ha de ser escoltada. 
- Preparada: llegir abans en silenci. 

ACTIVITATS DE LECTURA EXPRESSIVA I COMUNICATIVA. 
- Un llegeix i els altres escolten per fer alguna cosa. 
- Lectura text lliure. 
- Lectures dialogades: entrevistes, teatres, simulacions. 
- Notícia diari. 
- Notes de classe. 
- Embarbussaments, poesies, endevinalles,… 
- El lector del dia: un es prepara una lectura curta o un capítol i els altres 

l’escolten sense tenir el text o fent alguna activitat (pintura,…). 
- Exercicis d’expressió i entonació: ONADES, CANGUR,… 
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 TIPUS DE TEXTOS 
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CLASSIFICACIÓ DE LES TIPOLOGIES TEXTUALS 

Des del punt de vista de la lectura 
 

* TEXTOS D’ÚS PRÀCTIC/FUNCIONAL  
(A partir de situacions quotidianes i pe solucionar necessitats reals) 
 
Noms propis, comuns (llistes), notes, rètols, menús, cartells, dates, enquestes, qüestionaris, 
correspondència (cartes, postals, e-mails, sms), altres materials (horaris, tests,...). 
 
 

* TEXTOS D’ÚS CIENTÍFIC 
 
- PERIODÍSTICS (Dels mitjans de comunicació) 
 
Notícies, reportatges, entrevistes, previsió meteorològica, programació de televisió, cartellera 
d’espectacles, societat (naixements...), anuncis... en diferents formats (diari en paper, revista 
de l’escola, premsa digital, la web de l’escola... 
 
- EXPOSITIUS O EXPLICATIUS 
 
Llibres de text (medi, matemàtiques...), llibres de consulta, enciclopèdies, revistes temàtiques, 
articles... en paper o en format digital. 
Biografies, assaig. 
 
- INSTRUCTIUS (expliquen de manera ordenada el que cal fer per aconseguir un objectiu) 
 
Jocs tradicionals, regles de la pràctica d’un esport, receptes de cuina, normes de 
comportament, instruccions de funcionament d’un aparell, elaboració d’objectes i manualitats 
(foto i peu de foto explicant cada part del procés de creació artística), passos a seguir per fer un 
experiment, com preparar la motxilla, ... 
 

* TEXTOS LITERARIS 
(Persegueixen la bellesa, l’expressió d’emocions, crear mons imaginaris, commoure,...) 
 
- NARRATIUS 
 
Novel·les, contes, llegendes, biografies novel·lades, teatre, còmics... 
En aquest textos no només trobem explicació de fets, sinó també:  descripcions (persones, 
objectes, paisatges, animals, ambients, sentiments, emocions) i diàlegs, faules. 
 
- POÈTICS 
 
Poemes, cançons,...(per Nadal, Sant Jordi,...afegir estrofes a poemes existents, inventar-ne de 
nous, contraris,...). 
 
- POPULARS 
 
Rondalles, rodolins, dites, endevinalles, embarbussaments, refranys, frases fetes, acudits. 
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 ACTIVITATS DE 

LECTURA 
PREPARADES 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
Notícia: “Ha arribat el circ” 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
El circ 

NIVELL: P3 DATA: segon trimestre DURADA PREVISTA:una sessió 
 

SITUACIÓ DE CLASSE: AGRUPAMENT: grup classe 

TIPUS DE TEXT:  periodística (notícia) 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

 
Tenir coneixement i interès per la notícia treballada: l’arribada del circ. 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

 
Què és el circ 
 

 
ABANS 

 
 
Nom classe relacionat amb el circ. Durant el treball del projecte, s’aprofita aquesta notícia. 
 
 
 

DURANT 
 

 
 
A partir de diaris locals es retalla la notícia, es fan hipòtesis de què hi diu. La mestra llegeix 
el títol, es parla de l’estructura  de la notícia a nivell simple ( títol: lletres grans...). 
preguntes a nivell oral: què passa? A on?.... coneixements que tenen relacionats amb el tema. 
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DESPRÉS 

 
S’enganxa la notícia al racó de notícies. 
 
 
 
 

MATERIAL Notícia del circ: diari o cartell publicitari. Racó de notícies. 
 

AVALUACIÓ  
Valorar la comprensió del nen/a de la notícia i les respostes a les preguntes de la mestra. 
 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

 
 
Portar material relacionat amb el circ que ha arribat: fotos, més cartells.... 
 
 
 

OBSERVACIONS 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
Racó de les  notícies 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
Notícies 

NIVELL: P3 DATA: segon trimestre DURADA PREVISTA:Tot el curs 
 

SITUACIÓ DE CLASSE: AGRUPAMENT: grup classe 

TIPUS DE TEXT: notícia 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

 
Concepte de notícia i interès per conèixer diversos fets passats, presents o futurs. 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

 
Expressió verbal mínimament fluïda. 
Mínima ordenació temporal. 
 

 
ABANS 

 
 
Treball previ de la notícia del circ. 
 
 
 
 

DURANT 
 

 
 
Racó que s’utilitzarà espontàniament pels nens, aprofitant notícies familiars, curioses, 
diverses....o les noticies que la mestra consideri. 
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DESPRÉS 

 
Recull de notícies al llarg del curs i repassar-lo amb el grup classe. 
 
 
 
 

MATERIAL Notícies i material que aportin els pares i mares. 
 

AVALUACIÓ  
Valorar el que recorda cada nen a través del recull de notícies. 
 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

 
 
Inventar-se notícies. 
 
 
 

OBSERVACIONS 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
Projectes  

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
Diversos projectes programats al llarg del curs. 

NIVELL: P3,P4 i 
P5 

DATA: tot el curs DURADA PREVISTA: diverses sessions. 
 

SITUACIÓ DE CLASSE: AGRUPAMENT: grup classe 

TIPUS DE TEXT:  Expositiu / Explicatiu 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

 
Desenvolupar capacitats de consulta i recerca d’informació 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

 
Coneixements previs relacionats amb el tema. 
 

 
ABANS 

 
Motivació del nen/a. Preguntes de quin tema li interessa, porten material de casa.... 

DURANT 
 

 
Mirar el material entre tots, observar a grans trets. Treball per grups, recull de la 
informació necessària. 
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DESPRÉS 

 
Exposició de la informació recollida i treballada, per grups. 

MATERIAL material necessari per treballar el projecte: obtingut a través dels pares i mares, mestra, 
etc... 

AVALUACIÓ Valorar: la motivació del nen/a, com es desenvolupa consultant el material i com estructura la 
els nous coneixements obtinguts. 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

 

OBSERVACIONS 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
Biografies – Autors  

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
Diverses unitats de programació (música, plàstica....) 

NIVELL: P3,P4 i 
P5 

DATA: tot el curs DURADA PREVISTA: diverses sessions. 
 

SITUACIÓ DE CLASSE: AGRUPAMENT: grup classe 

TIPUS DE TEXT:  Expositiu 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

 
Interessar-se i conèixer aspectes de la vida d’una persona treballada a l’aula. 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

Saber perquè treballen aquella persona. 

 
ABANS 

Presentació de l’obra de l’autor (una o vàries):  què els hi suggereix, si els hi agrada o no..... 
Observació de la seva foto. 
 

DURANT 
 

Observem la foto de l’autor. Es presenta la seva vida, aspectes curiosos,.... es pot buscar 
informació per internet, fotos..... Reelaboració de la biografia. 
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DESPRÉS 

Exposició oral davant els companys i companyes “què n’han aprés?”, aspectes que els hi ha 
agradat més, etc... 

MATERIAL Material plastificat de la biografia (amb fotos) de l’autor. Material per l’alumne de la 
biografia de l’autor.  

AVALUACIÓ  
Valorar si recorda els aspectes més importants de l’autor i si aporta alguna cosa de nou. 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

 
Treball de temes relacionats amb l’autor que no estaven previstos i que hagin interessat als 
alumnes. 

OBSERVACIONS 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
EL PENJAT 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
Programació de tot el curs 

NIVELL: 
P4  

DATA:  
1r, 2n i 3r trimestre 

DURADA PREVISTA: 
10 minuts 

SITUACIÓ DE CLASSE: grup classe AGRUPAMENT: Tot el grup 

TIPUS DE TEXT: Text d’ús pràctic/funcional (paraules) 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

Repàs de lletres 
Iniciar-se en la lectura de la paraula 
Curiositat per saber què diu la paraula 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

- Conèixer la dinàmica del joc. 
- Lletres 
- Relació so-grafia. 

 
ABANS 

 
- Recordar la dinàmica del joc. 
- Motivació cap a l’activitat. 

 

DURANT 
 

 
 
Cada alumne diu una lletra i es van omplint els forats de la paraula. Si no l’endevinen es fan 
les ratlles del dibuix del penjat. 
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DESPRÉS 

 
 
Fer hipòtesis sobre el que deu dir la paraula 
Dir el que posa realment la paraula. 
 
 
 
 

MATERIAL Pissarra i guix 
 

AVALUACIÓ  
Observació sistemàtica 
 
 
 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

Un joc del penjat al racó. 
Altres activitats de composició amb lletres. 
 
 
 
 

OBSERVACIONS 
 
Segons el nivell l’activitat serà més dirigida a P4 i més autònoma a P5. 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
La frase maleïda 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
Composem frases. 

NIVELL: P5 DATA: segon trimestre DURADA PREVISTA: una setmana. 2 sessions. 
 

SITUACIÓ DE CLASSE: AGRUPAMENT: meitat grup 

TIPUS DE TEXT: Text d’ús pràctic/funcional (frase). 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

 
Aprendre a composar frases i comprendre el seu significat. 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

 
Llegir paraules. 
 
 

 
ABANS 

 
 
lectura de paraules que composen les diferents frases. 
 
 

DURANT 
 

 
 
 
Lectura de la frase, cada nen/a una paraula,  i repetint les paraules que ha sentit 
anteriorment. 
Treball en equip.  
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DESPRÉS 

 
Enganxem la frase per ordre en un full on dibuixarem el que diu la frase 
 
 
 

MATERIAL Paraules que composen la frase retallades. 
Full plantilla on s’enganxarà la frase per tal de dibuixar el que significa entre tot el grup. 
 

AVALUACIÓ  
Durant la realització de l’activitat de lectura. 
Després de la lectura, treball en equip i dibuix. 
 
 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

 
 
Joc de la frase maleïda al racó de lletres. 
 
 
 

OBSERVACIONS 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
El reciclatge 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
Coneixement del Medi: El reciclatge 

NIVELL:  1r DATA: primer trimestre DURADA PREVISTA: 1 sessió 
 

SITUACIÓ DE CLASSE: tot el grup AGRUPAMENT: col·lectiu 

TIPUS DE TEXT:  Narratiu (el còmic). 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

- llegir per obtenir informació sobre el reciclatge 
- practicar la lectura en veu alta 
 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

-coneixement del codi lingüístic 
- coneixements bàsics sobre el tema del reciclatge 
 

 
ABANS 

- reformulació d’hipòtesis sobre què deu dir a cada cartell (paraules clau) 
- visita a la illeta de reciclatge del pati 
 
 

DURANT 
 

- tractament de vocabulari difícil 
- discriminació so-grafia 
- lectura col·lectiva i individual 
- relació text/imatge 
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DESPRÉS 

- pràctica i comprovació de la col·locació de les deixalles al contenidor corresponent 
- reorganització de la informació 
- reflexió sobre el tema/lectura 
 
 

MATERIAL llibre de text, les illetes del pati i material per reciclar 
 

AVALUACIÓ  
avaluació continuada i sistemàtica 
 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

- la creació de còmics 
- una sortida a la deixalleria 
- classificació de material per reciclar 
 
 

OBSERVACIONS 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
Fem endevinalles 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
Treballem les endevinalles 

NIVELL:  
             1r 

DATA:  2n trimestre DURADA PREVISTA:  dues sessions 
 

SITUACIÓ DE CLASSE:  mig grup AGRUPAMENT:   per parelles 

TIPUS DE TEXT:  Popular (endevinalles). 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

- llegir les endevinalles i comprendre-les i ser capaços de resoldre-les. 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

- haver treballat prèviament els rodolins, les endevinalles i les característiques d’aquesta 
tipologia de textos. 
 

 
ABANS 

 
- treball oral de les endevinalles extretes de diversos llibres, preparades des de casa,... 
- cert domini del codi lingüístic. 

 
 

DURANT 
 

 
- inventar-se una endevinalla per parelles. 
- escriure-la en una fitxa preparada. 
- fer el dibuix de la solució a l’altre costat del paper. 
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DESPRÉS 

 
- intercanviar-se les endevinalles amb els companys/es i llegir-les. 
- comprovar el text de l’endevinalla per si hi ha alguna errada ortogràfica,... 
- resoldre les endevinalles 

 
 
 

MATERIAL - paper, colors, diversos llibres de consulta,... 
 

AVALUACIÓ  
- avaluació contínua 
 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

 
- inventar endevinalles orals/escrites sobre diversos temes. 
- inventar endevinalles a partir d’una imatge. 
- completar endevinalles (espais bruts). 
- diferenciar-les d’altres tipologies de textos: rodolins, poemes,...                                                    

 
 

OBSERVACIONS 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
Descobrim els poemes 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
Els poemes 

NIVELL:  1r DATA: 2n trimestre DURADA PREVISTA: 2 sessions 
 

SITUACIÓ DE CLASSE:  AGRUPAMENT: grup classe 

TIPUS DE TEXT: Poètic ( poemes). 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

     -       Es pretén introduir l’alumnat en la forma poètica i fer que recitin algun poema. 
- Llegir i assolir el gust per la lectura de poemes. 
- Analitzar i comprendre els continguts de poemes molt senzills 
- Gaudir recitant poemes.    

 
CONEIXEMENTS 

PREVIS 
- Haver treballat els rodolins i les endevinalles. 

 
 

 
ABANS 

 
      -      Presentar d’una sèrie de poemes senzills amb una temàtica comú: els animals. 

-  Reflexionar sobre els aspectes que caracteritzen els poemes. 
 
 

DURANT 
 

 
- Lectura primer per part de la mestra i després col·lectiva i en veu alta, dels poemes 

presentats. 
- Establir hipòtesis sobre el que pensen els alumnes que s’explica d’aquests animals en 

cadascú dels poemes. 
- Contestar preguntes sobre els continguts dels poemes (comprensió) 
- Observar imatges d’animals i relacionar cada imatge amb un poema. 
- Omplir els espais buits d’un poema 
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DESPRÉS 

 
- Recitar de poemes. 
- Inventar-se poemes senzills. 
 

 
MATERIAL Recull de poemes sobre animals o fitxes complementàries. 

 
AVALUACIÓ  

Avaluació continuada i sistemàtica. 
 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

 
- Un concurs de poemes per Sant Jordi. 
 
 
 

OBSERVACIONS 
 
 
 
 

 



  63 

 
TITOL DE L’ACTIVITAT:  
LA CARTA 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
LLENGUA 

 
NIVELL:  
1r (CI) 

DATA:  
3r trimestre 

DURADA PREVISTA: 
4 sessions (de 45 min.) 

 
SITUACIÓ DE CLASSE: Aula ordinària 

AGRUPAMENT: mig grup 

 
TIPUS DE TEXT: Text d’ús pràctic/funcional (la carta). 
 
OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

 
- Adquirir fluïdesa en l’expressió oral i escrita 
- Conèixer l’estructura de la carta 

 
 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

 
- Redactar frases curtes 
- Estructura de la carta 
 

 
ABANS 

 
- Es treballa l’estructura de la carta (a partir de les activitats del llibre de text). 

DURANT 
 

 
- Fan l’explicació oral de les vacances de Setmana Santa, de manera individual. 
- Escriuen les cartes, seguint les pautes que s’han de seguir per escriure-la. Cada 

nen/a escriu la carta per un/a company/a de la classe. 
- Fan l’intercanvi de les cartes entre ells. 
- Llegeixen la carta, en veu alta, davant del mig grup-classe. 
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DESPRÉS 

 
- Després d’aquesta activitat, es va crear una bústia secreta a la classe, on cada nen/a 

podia escriure als seus companys/es, tot allò que volien; missatges, felicitacions,.... 
 

 
MATERIAL 

 
- Llibre de text, bústia secreta, cartes,... 

 
 

AVALUACIÓ 
 
- Adquireix l’estructura de la carta 
- Comprensió del propi text, i el dels companys/es 
- Redacció coherent de la carta 

 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

 
- Escriure cartes entre escoles 
- Escriure cartes dins la classe, on els que la rebin ho puguin llegir. 
- Facilitar les adreces dels alumnes i que es puguin escriure durant les vacances de 

Nadal, Setmana Santa o estiu. 
 

 
OBSERVACIONS 

- Tenir en compte els diferents nivells dels alumnes, tan a l’hora d’escriure com de llegir. 
- PROPOSTA: Fer l’activitat per parelles. 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
La Margarida dormilega 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
 Tema 2: A cavall 

NIVELL: 3r. DATA: 27-10-08 DURADA PREVISTA: 1:30 
 

SITUACIÓ DE CLASSE: Tota la classe/ suport a l’aula AGRUPAMENT: col·lectiva/suport  

TIPUS DE TEXT: Narratiu 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

Aprendre ( a llegir i lèxic ) ; dir el què s’ha entès ; plaer. 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

Què saps de les margarides? 
 

 
ABANS 

Fer hipòtesis: 
-Títol: Pot ser una margarida dormilega? 
- Forma del text. 
- Imatges. 
- Diferents tipus de lletres. 
 
Propòsits: 
- Gaudir de la lectura. 
- Entendre la lectura. 

DURANT 
 

El primer paràgraf el llegeix la mestra i reformulem hipòtesis. 
Tot seguit els alumnes llegeixen un fragment amb silenci i després el llegim en veu alta. 
Anem aclarint dubtes, lèxic i anar recapitulant. 
Anirem fent aquest treball en tota la lectura ( lectura per part de la mestra i els alumnes ). 
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DESPRÉS 

Idees principals. 
Verificació de la comprensió fent preguntes. 
 

MATERIAL Llibre de text Santillana. 
 

AVALUACIÓ Formativa. 
 
 
 
 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

Diàleg. 
 
 
 

OBSERVACIONS 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
Un passeig amb carruatge. 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA 
PART: 
Unitat 2 (Llibre text Santillana): A cavall.  

NIVELL: 3r DATA: 6-11-08 DURADA PREVISTA: 1 hora. 
 

SITUACIÓ DE CLASSE: Aula d’educació especial. AGRUPAMENT: Petit grup. 

TIPUS DE TEXT: Narratiu (descriptiu). 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

Llegir per practicar la lectura en veu alta. 
 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

- Lletres i sons de la mateixa unitat didàctica. 
- So de la vocal neutra. 
- R muda en els infinitius. 
 

 
ABANS 

- Hipòtesis sobre els dibuixos. 
- Vivències personals, tant per part de la mestra com dels alumnes. 
- Lectura silenciosa. 
- Assegurar la comprensió. 
- Explicar l’objectiu de la lectura. 
 
 

DURANT 
 

- Lectura del primer paràgraf per part de la mestra, exagerant la pronunciació de les   
vocals neutres. 
- Lectura per part dels alumnes del mateix paràgraf. 
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DESPRÉS 

- Correcció. Autocorrecció, correcció pels companys i correcció per part de la mestra. 
 
 

MATERIAL - Llibre de text. 
 
 

AVALUACIÓ - La preparació per part de la mestra podria haver estat millor, buscant fotos i material 
complementari. 
- Per part dels alumnes, positiva. 
 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

- Encara que fos per aconseguir d’altres objectius, es podrien treballar descripcions 
d’altres vehicles. 
 

OBSERVACIONS 
Les lectures preparades amb antelació surten millor, però no sempre és possible. 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
Recepta 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
Oficis 

NIVELL:  
Cicle Mitjà 

DATA:  
Setmana del 9 al 13 de Març 

DURADA PREVISTA: 
45 minuts 

SITUACIÓ DE CLASSE: Tota la classe AGRUPAMENT: col·lectiu 

TIPUS DE TEXT: Instructiu 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

Llegir per seguir unes instruccions 
 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

Si coneixen la recepta, si han fet galetes a casa anteriorment. 
 
 

 
ABANS 

 
Formulació d’hipòtesis: forma del text, la imatge, motivació per part dels alumnes a crear 
diferents formes de galetes. 
 

DURANT 
 

 
Distribuir el text en : ingredients i passos a seguir. 
Llegir els ingredients , llegir els passos, identificar les paraules del vocabulari que no 
entenem. 
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DESPRÉS 

 
Recapitulació: tornar a llegir 
Què necessitem? (ingredients) 
Com ho farem? (passos) 
 

MATERIAL Fotocòpia o full amb la recepta escrita i els estris que anomenen a la lectura per tal de portar 
a terme la recepta. 
 

AVALUACIÓ Seqüenciació correcta de l’elaboració de la recepta. 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

 
Fer galetes amb mig grup, fer la mateixa recepta modificant o afegint algun aliment o portar 
a terme algun altre tipus de recepta. 
Escriure un llibre de cuina. 
 

OBSERVACIONS 
 
Es poden decorar les galetes de formes molt divertides! 
Tenir present que és una activitat on la higiene és molt important, durant tota la sessió. 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
La sang i els seus components 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA PART: 
Bloc 2: Representar un text en un mapa de conceptes 

NIVELL: 5èB DATA: 12/11/08 DURADA PREVISTA: 
Una sessió d’una hora 

SITUACIÓ DE CLASSE: Aula ordinària. AGRUPAMENT: tot el grup 

TIPUS DE TEXT: Text expositiu (coneixements) 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

Aprendre a representar un text en un mapa de conceptes. 
 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

 Fa referència al tema 2: Ésser humà del llibre de medi. 
 
 
 

 
ABANS 

- Motivar la lectura i objectius de la lectura (fer mapa conceptual) 
- Connexió dels coneixements previs exposats a fer en tema 2 de medi natural. 
- Donar informació general sobre el que es llegirà : tema de la sang. 
- Mirar títols, fixar-se amb les paraules destacades, en negreta, guionets, estructura de 
text. 
- Què en saben de la lectura, establir prediccions, mirant el dibuix. 
 

DURANT 
 

- Lectura silenciosa, després en veu alta i finalment el mestre. 
- Estratègies: - Plantejar preguntes sobre el que s’ha llegit 
                      - Aclarir dubtes sobre el text i vocabulari 
                      - Ressaltar les paraules claus 
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DESPRÉS 

- Fer el mapa conceptual a partir de les paraules claus d’abans. 
- Saber distingir la informació essencial de la superficial i la repetitiva, per fer el mapa 
conceptual. 
 
 

MATERIAL Llibre de text i pissarra. 
 

AVALUACIÓ Avaluació formativa: a partir de les preguntes i observacions. 
Avaluació final: com ha sortit el mapa conceptual 
(Bloc: sessió 4 avaluació) 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

- Fer un resum enlloc d’un mapa. 
- Anar a la biblioteca a buscar més informació sobre el tema. 
- Fer-se preguntes de comprensió sobre el text per parelles. 
 

OBSERVACIONS 
És una lectura molt pautada. 
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TITOL DE L’ACTIVITAT:  
La Visita. 

UNITAT DE PROGRAMACIÓ O PROJECTE DEL QUE FORMA 
PART: 
Lectura complementària. 

NIVELL: 6è DATA: A decidir. DURADA PREVISTA: Dues sessions d’una hora. 
 

SITUACIÓ DE CLASSE: Aula d’educació especial. AGRUPAMENT: Petit grup. 

TIPUS DE TEXT: Relat fantàstic. 

OBJECTIU DE 
L’ACTIVITAT  

Despertar el gust per la lectura. 
 

CONEIXEMENTS 
PREVIS 

No es necessita massa coneixements previs excepte alguna paraula. 
 
 

 
ABANS 

- Hipòtesis sobre el títol. 
- Preguntar si els agradaria una lectura divertida d’àngels i dimonis. 
- Preguntar què en saben del tema. 
- Preguntar si han sentit a parlar mai d’Adam i Eva.  
 
 

DURANT 
 

- Llegir el primer paràgraf i que facin hipòtesis noves. 
- Representar el diàleg. 
- Llegir molt a poc a poc. 
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DESPRÉS 

- Un resum d’un text narratiu. 
- Els nens ho diuen i s’escriu a la pissarra. 
- Reflexió de paraules noves. 
 
 

MATERIAL Text. 
 

AVALUACIÓ - Si els ha agradat o no. 
- Si l’han comprès. 
 
 

ACTIVITATS 
QUE POT 
GENERAR 

- Una representació. 
 
 

OBSERVACIONS 
Vigilar no ferir sensibilitats religioses. 
 
 
 

 
 



  69 

9 
 L'AVALUACIÓ DE 

LA LECTURA 
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AVALUACIÓ DE LA LECTURA 
 

EL PROCÉS LECTOR 
 
 

*ABANS 
 
- Autoregulació de l’ensenyament en funció de les respostes dels 

alumnes. 
 
 

*DURANT 
 
- Seguiment individual de l’alumnat en l’aplicació d’estratègies. 

 
- Durant la mateixa activitat d’ensenyament en situació col·lectiva. 
 
- En activitats individuals amb intenció d’avaluar l’aplicació d’estratègies 

- Activitats dissenyades per a superar mancances d’estratègies. 
- Activitats dissenyades per avaluar l’aplicació de tècniques 
concretes : resums, esquemes, mapes conceptuals. 

 
 

*DESPRÉS 
 
- Diverses activitats amb finalitat d’avaluar alguna de les estratègies de 

DESPRÉS. 
- Activitats dissenyades per avaluar l’aplicació de tècniques concretes. 

 
- Proves ACL pels diferents cicles, CI, CM, CS:  Bisquerra, Canals, 

Català. 
 
 

*AUTOAVALUACIÓ I METACOMPRENSIÓ 
 

-  Grau de conceptualització de les estratègies que s’utilitzen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Text: SEDEC 
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AVALUACIÓ DE LA LECTURA 

EDUCACIÓ INFANTIL 
A l’educació infantil es realitza una avaluació contínua de la lectura.  
S’avalua sistemàticament el reconeixement del nom propi i i el dels 
companys/es. A P3 amb la fotografia i a P4 i P5 sense.  
A P3 i P4 es treballa la lectura amb lletra de pal i a P5 s’introdueix la lletra 
lligada respectant el ritme evolutiu i d’aprenentatges de cada nen/a. 
Als tres nivells, P3-P4 i P5, al mes de gener i a final de curs es passa la prova 
Teberosky utilitzant sempre les mateixes paraules i frase: MEL, PINYA, 
GALETA, XOCOLATA I LA NENA MENJA XOCOLATA. 
A finals de P4es passa una prova de lectura de paraules. L’objectiu és 
comprovar si el nen/a llegeix a partir del context o descodifica. 
A finals de curs de P5 s’agafa un conte treballat a classe i s’avalua la qualitat 
de la lectura, individualment. 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

CICLE INICIAL 
Es passa una avaluació inicial: Teberosky. També es realitza avaluació 
contínua al llarg del curs, fent el seguiment de l’evolució del nivell lector dels 
nens i nenes a partir d’unes lectures ordenades per grau de dificultat, que els 
alumnes preparen a casa i després llegeixen a l’aula.  
A final de 1r, es passa una prova on entre altres coses han d’omplir buits dins 
d’una frase i aparellar paraules amb imatges. 
A final de cicle es passa una altra prova en la qual, bàsicament, han d’ordenar 
frases dins un text. 
També durant el tercer trimestre es passa la prova Bisquerra en grups reduïts, 
tant a 1r com 2n. 
Totes aquestes proves estan en fase de revisió. 

CICLE MITJÀ 
Als dos nivells, durant el curs, es fa una avaluació contínua de les lectures del 
llibre. 
A final de curs, es passen les proves Bisquerra en grups reduïts, tant  a 3r com 
a 4t. 

CICLE SUPERIOR 
A 5è, es fa una avaluació inicial de la lectura on s’avalua: la rapidesa, la 
comprensió, si ha captat les idees principals del text, si respecta la seqüència 
de la història, la pronunciació correcta dels sons i l’entonació. 
També es passa la prova Bisquerra a final de curs. 
A 6è, es fa una avaluació final on s’avalua: la rapidesa, els errors, l’estil (fluida, 
per paraules, sil·làbica...), l’entonació i la comprensió (amb preguntes 
tancades). 
Es passa també la prova Bisquerra a final de curs. 
Cada curs es decideix a quins alumnes de 6è es passa una prova específica 
que entre d’altres elements, avalua la lectura (la mecànica i la comprensió). 
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Segons els resultats, es fa o no un informe a l’alumne per tal de tenir-ho en 
compte en el pas de 6è cap a  l’ESO. 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
A finals de tots els cicles de primària (2n, 4t i 6è) es passen les proves de 
Competències Bàsiques on també es sol avaluar la lectura. 
* Un cop analitzat el treball actual al centre pel que fa a l’avaluació de la lectura 
proposem complementar o substituir les proves que fem amb les proves 
proposades en el llibre de Glòria Català: “Avaluació de la comprensió lectora; 
volum 1 i 2.” Ed. Graó. 
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MUNICIPAL 
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BIBLIOTECA ESCOLAR 
La biblioteca de l’escola té un fons d’uns 3.500 registres entre llibres, vídeos, 
CD’s, mapes,...tots registrats, catalogats per autor/a i títol i ordenats per la 
signatura topogràfica. El catàleg està elaborat informàticament i es pot 
consultar a l’ordinador de la biblioteca.  
Els documents de l’aula d’informàtica i audiovisuals també formen part del 
catàleg. 
Tots els llibres, CD’s, vídeos,... que es compren per les diferents aules s’han de 
portar a la biblioteca per a la seva catalogació i posterior distribució. Molts dels 
llibres del catàleg estan prestats a les biblioteques d’aula. 
 Tota aquesta tasca de catalogació, préstec, animació a la lectura,...el realitza 
la bibliotecària municipal. 
 L’horari de préstec als nens i nenes és els dijous de 14 a 15 h., quan són 
atesos per la bibliotecària. Els alumnes que tenen anglès extraescolar a 
aquesta hora o van a dinar a casa, poden fer el préstec a l’hora del pati de 
10.45 a 11.15 h., en aquest cas, són atesos per una mestra de l’escola.  
La biblioteca és una peça integrada dins l’organigrama escolar i la col·laboració 
de tot el claustre és imprescindible per tal d’obtenir-ne el màxim rendiment en 
benefici dels alumnes i dels propis mestres. 
Els objectius de la biblioteca escolar són els següents: 
1.-Informar . Donar a conèixer el fons al professorat i als alumnes, que 
sàpiguen que és una eina amb la qual poden comptar per l’ampliació de 
coneixements i pel propi gaudiment. 
2.- Col·laborar.  La biblioteca s’enriqueix amb aportacions de tota la comunitat: 
suggerir adquisicions de llibres, participar en el dia a dia de l’escola (en algunes 
festes escolars,...). 
3.- Compra i catalogació. Cada any es renova i augmenta el fons per 
mantenir-lo al dia i enriquir-lo. Cada curs es van catalogant les noves 
adquisicions. 
4.- Préstec.  La biblioteca fa préstec de tots els documents, tant internament 
(escola), com si es demana externament (biblioteca municipal Can Roscada”). 
5.- Formar . A l’inici de curs es fa una trobada mestres-bibliotecària, per 
recordar el seu funcionament i comentar els possibles canvis. 
També a  principi de cada curs, cada nivell, d’EI   i EP, realitza una visita a la 
biblioteca escolar per recordar les normes d’utilització i per motivar a la lectura i 
al préstec bibliotecari entre els alumnes. 
La responsable de la biblioteca fa un treball específic de formació d’usuaris 
amb els alumnes del cicle superior. Aquests aprenen a col·laborar amb la 
bibliotecària en el registre dels llibres i en el préstec a través del programa 
informàtic Pèrgam. 
6.- Engrescar.  Cada curs escolar s’intenta organitzar alguna activitat 
d’animació. Darrerament ha pogut venir cada curs un/a escriptor/a del qual 
prèviament s’ha llegit un llibre. En altres ocasions ha vingut algun animador a la 
lectura. 
També es mira d’aprofitar algunes celebracions per programar activitats: Sant 
Jordi, exposicions temàtiques a l’expositor de novetats en funció de l’eix 
transversal  que es treballa dins el PECI, exposició de novetats,... 
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Durant tot el curs els mestres saben que tenen la biblioteca com a lloc de 
consulta, de treball, d’oci i de formació. 
Cada cicle disposa dins l’horari escolar d’una estona reservada per poder anar 
a la biblioteca de l’escola si així ho desitja. Quan es visita la biblioteca, els 
mestres poden anar formant els nens/es per introduir-los al món dels llibres: 

- Ensenyar on i com es troba la informació. 
- Diferents camins per trobar-la. 
- Com és un llibre, diferents parts i per a què serveixen: índex, sumari, 

bibliografia,... 
- Buscar llibres de coneixements amb lectures interessants sobre: 

països, música, història, animals, vestits,... 
- Triar fragments de lectura per llegir el mestre o els alumnes i 

comentar-los. 
- Ensenyar a ser crítics i valorar els continguts. 
- Comentar les novetats. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAN ROSCADA 
Cada curs es programen visites a la biblioteca municipal de Can Roscada.  
L’educació infantil i el cicle inicial realitzen dues visites al llarg del curs: al 
primer i al tercer trimestre. El cicle mitjà i el cicle superior tres vistes: primer, 
segon i tercer trimestre. 
Normalment una de les visites d’educació primària es realitza durant l’exposició 
de la Setmana del Llibre Infantil i Juvenil que cada curs tracta una temàtica 
diferent. 
En aquestes visites la bibliotecària aprofita per fer formació d’usuaris adequant-
se al nivell d’aprenentatges del curs que fa la visita i alhora engresca a la 
lectura tot llegint algun/s conte/s adequat/s a l’edat. 
Els mestres utilitzen sempre que ho necessiten el préstec interbibliotecari, 
aprofitant per demanar a la bibliotecària, documents (llibres, vídeos, CD’s,...) 
que són a Can Roscada.  

RACÓ DE BIBLIOTECA I BIBLIOTECA D’AULA 
Tal com s’ha dit abans,molts documents de la biblioteca escolar estan prestats 
Al racó de biblioteca o a les biblioteques d’aula. 

Educació Infantil 
A l’educació infantil la biblioteca d’aula està situada en un racó acollidor i 
tranquil de la classe perquè sigui més motivador per tots els nens i nenes. 
A p3 el racó de biblioteca està integrat dins el racó de lletres on els nens i 
nenes poden escollir entre contes i jocs de lletres. L’accés a aquest racó és 
lliure ja que els nens hi poden accedir quan acaben la feina o en moments de 
joc lliure.  
El racó de biblioteca no té activitats dirigides però un cop a la setmana fan 
l’activitat del “conte sorpresa” que consisteix en que la mestra expliqui un conte 
i després el  col·loca a la biblioteca d’aula on ells poden anar a llegir-lo. 
A P4 es prepara el “conte aventurer”. Cada setmana un nen o nena es prepara 
un conte a casa amb l’ajuda dels pares i el dilluns l’explica a tota la classe. 
Llavors el divendres es fa una fitxa sobre el conte explicat.  
A P4 i P5 paral·lelament un cop a al setmana i dividits en mig grup, van a la 
biblioteca d’escola on en la primera sessió la mestra explica un conte a tots els 
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nens. Després cada nen individualment i lliurement mira i llegeix els contes que 
hi ha a la biblioteca. A la segona sessió recorden el conte llegit i fan una fitxa 
on hi posen el títol, diuen si els hi ha agradat o no i fan un dibuix.  

Cicle inicial 
A Cicle Inicial s’utilitza la biblioteca d’aula  com a racó on els nens i nenes 
poden escollir lliurement el conte que volen llegir. Aquests contes es van 
renovant periòdicament. Els nens també poden portar llibres de casa 
relacionats amb el projecte o qualsevol tema tractat a classe, amb els quals 
duem a terme diverses activitats. 
Per altra banda la mestra llegeix alguns contes de la biblioteca d’aula en veu 
alta. 
Una altra activitat que es duu a terme a segon consisteix en que cada setmana 
un nen/nena es prepara un conte a casa que pot ser conegut o inventat per 
explicar-lo a classe. Es poden ajudar amb titelles, dibuixos del conte, etc. 

Cicle mitjà 
A la biblioteca d’aula de tercer hi ha diferents llibres que els nens poden anar 
llegint i alhora fan una fitxa de dades sobre el llibre llegit i tenen l’oportunitat de 
sortir a explicar-lo als seus companys per tal de recomanar-lo o fer-ne una 
crítica. D’aquesta manera es motiven entre ells a llegir els contes que més els 
hagin agradat. Cada setmana o dues canvien el llibre a l’estona de biblioteca.  
A quart duen a terme la mateixa activitat però amb la diferència que els llibres 
són dels nens i deixen que se’ls emportin a casa. L’encarregat de biblioteca és 
qui apunta el llibre i fa que hi hagi un control perquè els llibres no es perdin ni 
es deteriorin. 

Cicle Superior 
A Cicle Superior es fan activitats similars a les de cicle mitjà. A més a més 
dediquen uns 20 minuts setmanals de l’hora de tutoria per llegir i per fer 
l’intercanvi de llibres entre ells. Aquests llibres es van renovant amb la 
biblioteca del centre. 
Tan a 5è com a 6è el primer trimestre es va a buscar un llibre en català a Can  
Roscada per a cada nen/a i després s’omple una fitxa. 
El segon trimestre es llegeix un llibre, tots el mateix, aquest curs és de l’autor 
Josep Maria Fonalleras que es llegeix conjuntament a classe i es realitza un 
treball. 
El tercer trimestre es va a buscar un llibre en castellà a Can Roscada, i igual 
que el primer trimestre s’omple una fitxa. 
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