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INTRODUCCIÓ

Durant el curs 2007-2008 la comissió lingüística de l’escola, formada per
membres del claustre va elaborar el projecte lingüístic. Van participar en
aquesta comissió 7 persones, estaven representats tant el parvulari com els
tres cicles d’educació primària. Així mateix, vam tenir l’ajut de dos assessors
ELIC dels Serveis Educatius de Castelldefels. Aquesta comissió ja havia
funcionat de manera sistemàtica durant els cursos 2005-2006 i 2006-2007
reflexionant sobre el treball de les llengües a l’escola.
En el curs 2009-2010 es va revisar el projecte i es va modificar per tal
d’actualitzar-lo i millorar-lo, aquesta tasca va ser realitzada per l’assessora
ELIC i la coordinadora LIC de l’escola. Al final del projecte es van concretar els
objectius anuals ( que ens marcàvem com a prioritat a treballar durant cada
curs escolar).
El curs 2014-2015 una comissió formada per les especialistes d’anglès del
centre, la coordinadora d’Educació Infantil i la coordinadora LIC actualitza el
projecte.
Durant el curs 2016-2017, des de la coordinació LIC es revisa i es modifica el
projecte lingüístic.
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ANÀLISI DEL CONTEXT

2.1

L’escola

Durant el curs 2006/07 l’escola es va traslladar de l’edifici històric ubicat al
centre del poble al nou, al passeig del Ferrocarril.
L’escola va finalitzar el procés de ser un centre d’una línia a dues línies en el
curs 2009/10.
L’Associació de Mares i Pares de l’escola ofereix diferents serveis en horari no
lectiu :
- Menjador escolar. Hi assisteixen uns 220 alumnes
- Activitats extraescolars. Participen uns 140 alumnes
- Acollida matinal. Assisteixen uns 20-25 alumnes
2.2

Característiques sociolingüístiques

L’alumnat de l’escola procedeix, majoritàriament, de la zona centre de
Castelldefels. Ara bé, també hi ha alumnat de tots el barris del poble.
El nivell sòcio-econòmic de les famílies és força heterogeni, no hi ha diferències
significatives respecte de la majoria de les escoles públiques de Castelldefels.
2.3

Realitat lingüística

En el curs 2014-2015 hem fet un anàlisi de la realitat lingüística del nostre
alumnat i de les seves famílies. El resum de les dades obtingudes és:
- Alumnat nascut a Catalunya 1: 394 (89,4 %)
- Alumnat nascut fora de Catalunya

:

48 (10,6%)

% d’alumnat que té el català com a llengua familiar d’ús habitual2 : 35%
1

2

Dades extretes del document de Direcció “Nacionalitats alumnes 2014-15”. Veure Annex.
Resultats extrets a partir d’una enquesta que es va passar a les famílies durant el curs 2014-2015. La

mostra és de 326 famílies que la van retornar. No s’aprecien diferències significatives entre l’etapa
d’infantil i primària.
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% d’alumnat que té el castellà com a llengua familiar d’ús habitual : 73%
% d’alumnat que té com a llengua familiar d’ús habitual una llengua diferent del
català o castellà : 31%

2.4

Llengües presents a l’escola

A més del català i del castellà, hi ha alumnat de l’escola que parla habitualment
les següents llengües: àrab (amb diferents variants), romanès (o moldau),
francès, rus, italià, xinès, alemany, danès, txec, búlgar, urdú, anglès, guaraní,
polonès, holandès, hebreu, hongarès, euskera, noruec, danès, nepalès i
portuguès.
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PRINCIPIS DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC
3.1

La llengua catalana, llengua vehicular i d’aprenentatge

3.1.1 La llengua, vehicle de comunicació i de convivència

El català, vehicle de comunicació

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l’ensenyament, i ,
per tant, és la llengua vehicular de les diferents activitats d’ensenyament i
aprenentatge del centre. La llengua catalana serà l’eina de cohesió i integració
entre totes les persones del centre i serà el vehicle d’expressió de les diferents
activitats acadèmiques.
El català, eina de convivència

Caldrà seguir vetllant perquè la llengua catalana no quedi limitada a una
llengua exclusivament d’aprenentatge, per tant, s’haurà de dinamitzar l’ús del
català en tots els àmbits de convivència i de comunicació quotidiana al centre
educatiu.
El centre té consciència clara sobre la necessitat de l’ús del català en la
comunicació quotidiana i n’impulsarà actuacions d’ús entre tota la comunitat
educativa.

3.1.2 L’aprenentatge/ensenyament de la llengua catalana

Programa d’immersió lingüística

L’escola aplicarà les estratègies del programa d’immersió lingüística per tal
d’aconseguir que, en acabar l’ensenyament obligatori, tot l’alumnat tingui el
mateix coneixement tant del català com del castellà.
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Llengua oral

Per al centre el paper de la llengua oral és fonamental: cal aprendre a parlar,
escoltar, exposar i dialogar per aprendre. Un bon domini de l’expressió és bàsic
per ser ciutadans i ciutadanes que estiguin preparats per saber expressar de
forma raonada i coherent les seves opinions.
L’escola treballarà la llengua oral en tots els cicles i les diverses modalitats de
textos orals (entrevista, conversa, dramatització,…). Es vetllarà per treballar el
llenguatge oral tant a les àrees de llengua com a la resta d’àrees que
composen el currículum.
Llengua escrita

L’ensenyament de la llengua escrita tindrà com a objectiu aconseguir al final de
l’ensenyament obligatori formar lectors i escriptors competents. Per aconseguirho l’escola segueix l’enfocament metodològic que dóna el currículum. Hi ha un
plantejament global sobre l’ensenyament de la lectura i l’escriptura que té en
compte que és un procés complex. Tot i que l’ensenyament d’aquestes dues
habilitats és majoritàriament responsabilitat dels mestres que imparteixen la
llengua (dels tutors/es) som conscients que es treballen des de totes les àrees.
Les activitats que es proposaran de lectura i escriptura tindran uns objectius
clars que es compartiran amb l’alumnat.
Relació llengua oral i llengua escrita

L’escola farà un plantejament integral de les quatre habilitats, planificant
activitats de totes les àrees en què la interrelació de les habilitats és present.
Aquest plantejament es compartirà per tot el professorat.
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La llengua en les diverses àrees

L’aprenentatge de la llengua és responsabilitat del professorat de totes les
àrees, no només dels mestres que imparteixen l’àrea de llengua. L’objectiu és
que els alumnes assoleixin el nivell d’expressió i comprensió en català
concretats en els criteris del Projecte lingüístic de centre (PLC).
Continuïtat i coherència entre cicles i nivells

El centre concretarà documentalment aspectes didàctics i organitzatius.
S’elaboraran conjuntament (nivell o cicle) alguns aspectes de la programació i
dels criteris d’avaluació. Es traspassarà la informació del grup-classe quan hi
hagi un canvi del mestre/a tutor/a. A part dels expedients de l’alumnat, es
traspassarà a nivell oral o escrit informació puntual (entrevistes amb
pares/mares, característiques del grup-classe…). També existirà un traspàs
d’informació entre l’escola i els centres de secundària que reben alumnes que
acaben l’etapa de primària.
Per organitzar globalment la programació curricular de les àrees de llengües,
per tal que respongui a les necessitats de l’alumnat del centre, s’establirà una
coordinació entre el professorat d’un cicle, entre el professorat de diversos
cicles, i entre el professorat d’etapes diferents, independentment de la llengua
que hi imparteixin.
Acollida d’alumnat nouvingut i ensenyament inicial de la llengua
vehicular
Existeix un Pla d’acollida on es recullen i es sistematitzen la major part de les
actuacions i les mesures organitzatives que s’han de posar en marxa per
facilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut. El professorat compartirà i
aplicarà aquest pla d’actuacions en totes les àrees amb coordinació i
coherència. Pel que fa a l’aprenentatge inicial de la llengua, s’han iniciat
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processos de reflexió i adequació de les metodologies d’aprenentatge del
català com a segona llengua amb alumnat nouvingut.
- Alumnat que desconeix les dues llengües oficials
El centre disposa d’aula d’acollida. Els/les alumnes que els pertoca assistir-hi
tenen una adaptació curricular (PI) que gestiona el tutor/a de l’aula d’acollida
compartint la informació amb el tutor/a de l’aula ordinària, per a l’aplicació de
metodologies per a l’aprenentatge inicial de la llengua. Des de l’aula d’acollida
es prepararan materials adaptats perquè els alumnes nouvinguts es familiaritzin
ràpidament amb la nova llengua. S’adapten el horaris per a tenir la màxima
quantitat de sessions possibles.
- Alumnat sud-americà de parla hispana
Es tindrà en compte la diferència entre l’alumnat que desconeix les dues
llengües oficials i el que en desconeix només una com un dels criteris que ha
de guiar l’organització del currículum personalitzat de l’alumnat. En qualsevol
cas, s’utilitzarà la proximitat de les llengües catalana i castellana per facilitar els
aprenentatges, la comunicació i l’ús de la llengua vehicular des de l’inici de la
incorporació de l’alumnat nouvingut.
Suport lingüístic
L’escola disposa d’un docent amb mitja dotació horària per realitzar les tasques
de suport lingüístic.
Els/les alumnes que ja no els pertoca l’aula d’acollida i els/les alumnes que la
llengua materna és diferent a les dues llengües oficials, tot i haver nascut a
Catalunya, poden assistir al suport lingüístic en cas que el tutor/a ho consideri
oportú.
Atenció a la diversitat

L’equip docent del centre i els serveis educatius plantejaran actuacions
conjuntament per avançar, en el marc d’una escola inclusiva, en l’atenció
adequada de la diversitat de l’alumnat, la qual no s’identifica únicament amb
l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials.
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Totes les mesures i suports permeten flexibilitzar el context d’aprenentatge,
proporcionar als alumnes estratègies per minimitzar les barreres de l’entorn, i
garantir la convivència i el compromís de tota la comunitat educativa.
La concreció de les mesures i suports quedarà reflectida en el document
d’atenció a la diversitat que es revisa cada curs, en les programacions d’aula i,
si s’escau en el plans individualitzats.
Es crearan espais de reflexió per adequar els mecanismes organitzatius,
curriculars i pedagògics a la realitat canviant del centre (reunions d’avaluació
trimestrals, coordinació amb l’aula d’acollida i la d’educació especial, comissió
d’atenció a la diversitat…). Dins d’aquests mecanismes, es tindran en compte
estratègies que faran referència a la participació de l’alumnat en el seu propi
aprenentatge, a la col·laboració entre iguals i a l’ús de materials multinivells.
Per atendre aquesta diversitat es realitzen diferents modalitats d’agrupaments i
dinàmiques d’aula:
-

Desdoblaments en l’expressió escrita de 1r a 6è.

-

Reforços dins i/o fora (SEP).

-

Suport lingüístic.

-

Grups flexible homogenis i heterogenis.
Activitats de dinamització lingüística

-

Aparador de llibres.

-

Llibre cooperatiu.

-

Autor a l’aula.

-

Sant Jordi conta-contes.

-

P5 visita la Biblioteca.

Avaluació del coneixement de la llengua
S’aplicarà l’avaluació com una part del procés d’ensenyament-aprenentatge
que, en part, servirà per responsabilitzar l’alumnat del seu propi aprenentatge.
S’entén l’avaluació com un procés pedagògic i informatiu que ha d’incidir en el
desenvolupament del currículum.
Al llarg de tota l’etapa de primària s’avaluaran les quatre habilitats (expressió
oral i escrita, comprensió oral i escrita) que pertanyen a la competència
8
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comunicativa lingüística. S’establiran indicadors i mecanismes de seguiment,
que inclouran l’ús de la llengua, per coordinar l’aplicació dels criteris d’avaluació
al llarg dels cursos. S’avaluaran les competències relacionades amb la
dimensió comunicativa i amb la dimensió literària en contextos comunicatius i
de treball per tasques, sense prioritzar el moment de l’avaluació final.
Es realitza una avaluació inicial i final de comprensió lectora (les ACL), de 1r a
6è.
Avaluació inicial i final d’eficàcia lectora de 1r a 6è (Lectogrup).
Materials didàctics

Llibres de text de consulta, llibres de coneixements a l’aula, lectogrup, A la
carta (comprensió lectora), material de consciència fonològica i materials en
xarxa (Alexandria, edu365, la motxilla,...).
3.1.3 - El català, llengua vertebradora d’un projecte plurilingüe

Informació multimèdia

La incorporació de les tecnologies de la informació i de la comunicació al
sistema educatiu respon al paper fonamental que aquestes tenen dins de la
societat.
El centre aplicarà un criteri d’ús i de desenvolupament del programari i dels
suports digitals que produeix prioritzant la llengua vehicular i, adaptant les eines
digitals amb què treballa.
Català i llengües d’origen
Al centre es reconeixerà i valorarà la llengua d’origen de l’alumnat, i s’aprofitarà
la diversitat lingüística per afavorir l’autoestima, i per enriquir el currículum i les
activitats ordinàries del centre.
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3.2

• La llengua castellana

3.2.1 - L’aprenentatge/ensenyament de la llengua castellana

Introducció de la llengua castellana

El centre, atesa la composició sociolingüística de l’alumnat, assegurarà una
distribució coherent i progressiva del currículum de llengua castellana al llarg
de l’etapa.
L’objectiu final serà que l’alumnat tingui el mateix nivell de competència
lingüística en llengua catalana i castellana.
Llengua oral

S’introduirà el treball de llengua oral al primer curs del cicle inicial de primària.
Es treballarà habitualment la llengua oral en tots els cicles i es tractaran les
diverses modalitats de textos orals (entrevista, conversa, dramatització,
argumentació…). Es valoraran les diferents variants del castellà, que cada cop
són més presents al centre, i es treballaran els diversos registres de la llengua.
Llengua escrita

Es plantejarà globalment l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Les activitats
que es proposaran tindran uns objectius clars, l’últim d’aquests serà formar
lectors i escriptors competents.
Es coordinarà l’ensenyament de la llengua castellana amb l’ensenyament de la
llengua catalana per tal d’aprofitar-ne les transferències, mitjançant els
elements i estructures comunes.
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Alumnat nouvingut

El centre disposarà els mecanismes necessaris per tal que l’alumnat que
s’incorpora tardanament al sistema educatiu i que no coneix cap de les dues
llengües oficials, en acabar l’ensenyament, les conegui ambdues de la mateixa
manera.
En una primera fase, es prioritzarà un nivell bàsic de llengua catalana de
l’alumnat nouvingut. Posteriorment s’iniciarà un ensenyament de la llengua
castellana que tindrà present el que ja sap l’alumnat de llengua catalana i la
presència del castellà en la societat.
A inici i final de curs es passa una prova detallada, la qual serveix per a
l’informe d’avaluació.

3.3

• La llengua anglesa

3.3.1 - Estratègies generals per a l’assoliment de l’objectiu de l’etapa
Desplegament del currículum

El centre assegurarà una distribució coherent i progressiva del currículum al
llarg de l’etapa, amb un tractament cíclic dels conceptes, variant els contextos
d’ús d’acord amb l’etapa madurativa i les necessitats de l’alumnat, i oferint
oportunitats d’ús significatiu de la llengua estrangera dins de l’aula i promovent
el contacte amb la llengua estrangera en altres àmbits que no siguin el
estrictament escolar (pel·lícules, teatre, internet,...).
La programació s’estructurarà a partir d’activitats d’aprenentatge rellevants i
globals, que integraran reptes lingüístics i cognitius, requeriran l’ús de la
llengua estrangera i tindran una estructura seqüencial de construcció del
coneixement que han de donar resposta als diferents estils i ritmes
d’aprenentatge de l’alumnat. Es preveuran agrupaments de diversa tipologia
(individual, parelles, grups) i es farà una reflexió sobre el procés i el resultat
final.
11
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3.3.2. - El tractament de la llengua estrangera en l’àmbit formal, a l’escola
Lluís Vives.

L’ús de diferents llengües estrangeres per a accedir al coneixement és una
pràctica que l’individu ha de desenvolupar des d’edat escolar per tal d’establir
les bases que li permetran aprendre qualsevol llengua de forma eficient. Així
doncs, es recomana que a les aules, els continguts de les diferents àrees es
treballin mitjançant la utilització d’una tipologia de textos variada, emprant fonts
i recursos diferents i sense limitació en l’ús de les llengües.
A la nostra escola es duu a terme un seguit d’activitats per tal d’impulsar l’ús
de la llengua anglesa a l’escola, dins del marc de la metodologia AICLE,
inclosa en el projecte GEP en el que participem des del curs 2015/2016.

Infantil
Dins l’etapa d’educació infantil, aprofitant les sessions i els agrupaments de què
disposa el centre es realitza la psicomotricitat en llengua anglesa de manera
quinzenal.
Tanmateix el treball per ambients en anglès es realitza dins l’espai de tarda
oberta amb una periodicitat de tres tardes per setmanes on els infants treballen
la comprensió i expressió orals amb activitats TPR (Total physical response),
que impliquen moviment. Les alumnes del British school of Barcelona que
col·laboren amb l’escola dins el marc del projecte intercentres “Sharing to learn”
ho fan durant aquesta activitat.
Es treballa la llengua anglesa en gran grup focalitzant la comprensió i producció
a través de cançons, contes, jocs...
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Educació Primària

Cicle Inicial
Pel que fa a l’aprenentatge de llengua anglesa cicle inicial es duen a
terme 5 sessions setmanals dedicades a treballar el projecte de medi (el
tema de cada projecte es treballarà de manera trimestral). Dues de les
cinc sessions es realitzen amb dos docents a l’aula.
Per a trobar sentit a l'aprenentatge i fer-lo significatiu, cal que tingui
connexions amb la vida real, les necessitats vitals i l'adquisició
d'estratègies per entendre i habitar el món. El projectes, realitzats en
grup, ajuden a treballar junts per a resoldre problemes, fer recerca
diversificada en funció dels propis interessos i gestionar la participació
del treball escolar en la societat que ens envolta.
Una tarda a la setmana es realitza la sessió d’educació visual i plàstica,
dividint els dos grups-classe, en tres grups més petits per tal que la ràtio
disminueixi

i es millori així l’atenció a l’alumnat durant aquestes

sessions. Un d’aquests grups realitza el taller en llengua anglesa (canvia
cada trimestre) seguint la metodologia Clil per tal de millorar i potenciar
les destreses orals.
De manera mensual es realitzarà l’activitat de grups interactius amb
cadascun

dels grups-classe. Es tracta, doncs, d’implicar i treballar

col·laborativament amb les famílies realitzant diferents activitats a l’aula.
Es treballaran les diferents habilitats (listening, reading, writing,
speaking, grammar/vocabulary) mitjançant jocs i activitats cooperatives
que tindran una durada de 8-10 minuts .
També, durant aquest curs escolar continuem participant en el projecte
“Sharing to learn”, en el que comptem amb la col·laboració d’alumnes de
batxillerat del British school of Barcelona. Treballen jocs, activitats i
altres dinàmiques en parelles i petits grups per tal de potenciar la
comprensió i expressió orals.
A més a més comptem amb l’auxiliar de conversa que està assignada a
una sessió setmanal per cada grup-classe.
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Cicle Mitjà
Pel que fa a les accions en llengua estrangera que es duen a terme en
aquest cicle podem dir que es realitzen 5 sessions setmanals, per a
treballar el projecte de medi (el tema de cada projecte es treballarà de
manera trimestral). Dues de les cinc sessions es realitzen amb dos
docents a l’aula.
Una tarda a la setmana es realitza la sessió d’educació visual i plàstica,
dividint els dos grups-classe, en tres grups més petits per tal que la ràtio
disminueixi

i es millori així l’atenció a l’alumnat durant aquestes

sessions. Dos d’aquests grups realitzen el taller en llengua anglesa
(grups que roten cada trimestre) seguint la metodologia Clil per tal de
millorar i potenciar les destreses orals.
De manera mensual es realitzarà l’activitat de grups interactius amb
cadascun

dels grups-classe. Es tracta, doncs, d’implicar i treballar

col·laborativament amb les famílies realitzant diferents activitats a l’aula.
Es treballaran les diferents habilitats (listening, reading, writing,
speaking, grammar/vocabulary) mitjançant jocs i activitats cooperatives
que tindran una durada de 8-10 minuts .
També, durant aquest curs escolar continuem participant en el projecte
“Sharing to learn”, en el que comptem amb la col·laboració d’alumnes de
batxillerat del British school of Barcelona. Treballen jocs, activitats i
altres dinàmiques en parelles i petits grups per tal de potenciar la
comprensió i expressió orals. Durant aquest curs escolar incideixen en
els tallers d’arts and crafts que es realitzen a tercer.
A més a més comptem amb l’auxiliar de conversa que està assignada a
una sessió setmanal per cada nivell.

Cicle Superior
En referència a les accions que es realitzen en aquest cicle per tal de
potenciar i treballar la llengua estrangera, podem dir que es duen a
terme 5 sessions setmanals dedicades a treballar el projecte de medi (el
tema de cada projecte es treballarà de manera trimestral).
Dues de les cinc sessions es realitzen amb dos docents a l’aula.
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Una tarda a la setmana es realitza la sessió d’educació visual i plàstica,
dividint els dos grups-classe en tres grups més petits per tal que la ràtio
disminueixi

i es millori així l’atenció a l’alumnat durant aquestes

sessions. Un d’aquests grups realitza el taller en llengua anglesa (canvia
cada trimestre) seguint la metodologia Clil per tal de millorar i potenciar
les destreses orals.
A més a més, de manera mensual es realitzarà l’activitat de grups
interactius amb cadascun

dels grups-classe. Es tracta, d’implicar i

treballar col·laborativament amb les famílies realitzant diferents activitats
a l’aula. Es duran a treballaran les diferents habilitats (listening, reading,
writing, speaking, grammar/vocabulary) mitjançant jocs i activitats
cooperatives que tindran una durada de 8-10 minuts . També, comptem
amb l’auxiliar de conversa que està assignada a una sessió setmanal
per cada grup-classe. Realitzarà diferents activitats per treballar
l’expressió i comprensió orals i té un important paper com a model
lingüístic a banda dels mestres de llengües estrangeres.
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• ORGANITZACIÓ I GESTIÓ
4.1

- Organització dels usos lingüístics
Llengua del centre

Els rètols, cartells, murals i l’ambientació serà tota en català. En alguns casos
també en anglès.
Documents de centre
Els documents de centre (PEC i PLC, RRI, PAC) amb els continguts i
referents de la llengua catalana, es revisaran i actualitzaran periòdicament.
Ús no sexista del llenguatge
En general, en tots els documents del centre es tindran en compte els criteris
d’utilització d’un llenguatge no sexista.
Comunicació externa
El català serà la llengua de comunicació habitual entre l’escola i les famílies de
l’alumnat.
Els comunicats, butlletins, escrits,...es lliuraran en llengua catalana. L’escola
facilitarà la comprensió a totes aquelles famílies que tinguin una competència
lingüística limitada, i, quan sigui possible es facilitarà en versió bilingüe catalàcastellà.
Les entrevistes personals i reunions de classe es faran en llengua catalana,
excepte quan la comunicació amb els assistents no sigui possible.
L’escola farà ús del català com a llengua de les actuacions internes (actes,
comunicacions, informes, etc.) i en la relació amb les entitats i institucions
públiques de Catalunya.
El

centre

utilitzarà

el

castellà

per

a

totes aquelles

comunicacions,

documentacions o notificacions que tinguin com a receptor persones o entitats
residents fora de l’àmbit lingüístic català.
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Plataforma del centre

La plataforma del centre és un recurs compartit per a tot el professorat del
centre. Es posa a disposició de l’alumnat i les seves famílies informacions útils i
significatives

(documentació,

programació

de

sortides,

participació

en

projectes,...) S’actualitza sovint i s’anima a la comunitat educativa a utilitzar-la
com a font d’informació i participació. El català és la llengua vehicular i de la
plataforma.
A més a més utilitzem dues aplicacions de mòbil per informar i contactar amb
les famílies. A Infantil Bynapp i a Primària Class Dojo.
Educació no formal
- Serveis d’educació no formal, activitats extraescolars, contractació d’activitats
extraescolars a les empreses
En la realització de serveis d’educació no formal al centre (servei d’acollida
matinal, menjador escolar,…), d’activitats extraescolars (activitats d’educació
no formal de l’AFA, pla català de l’esport a l’escola,…) i en la contractació
d’activitats extraescolars (cases de colònies, excursions,…) el català serà la
llengua d’ús habitual i els adults responsables l’utilitzaran amb l’alumnat en
qualsevol situació, vetllant per tal que la comunicació de l’alumnat sigui també
en català.
Llengua i entorn

El centre participa en el Pla Educatiu d’Entorn de Castelldefels. Es coordina en
xarxa per tal de treballar conjuntament amb les administracions públiques i amb
les entitats i garantir la continuïtat i la coherència educativa en temes com l’ús
de la llengua catalana, la interculturalitat i la cohesió social.
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4.2

Organització de la programació curricular
Objectius lingüístics de cada nivell

Document elaborat pel claustre de mestres durant el curs 2015-2016, adjunt a
l’annex.
Metodologies i avaluació
Document elaborat pel claustre de mestres durant el curs 2015-2016, adjunt a
l’annex.
Biblioteca

El centre compta amb una biblioteca escolar i les biblioteques d’aula.
Actualment la biblioteca més utilitzada és la de les classes. Les aules s’han
dotat de llibres de coneixement relacionats amb els projectes de nivell.
Des de les aules es realitza en la sessió d’expressió oral l’activitat de
recomanació de llibres, d’aquells que s’han llegit en la mitja hora de lectura per
plaer (poden ser d’aula o de casa). Els alumnes tenen un guió i una fitxa
tècnica que els ajuda per l’expressió.
A les hores de pati s’ofereix la possibilitat de gaudir dels llibres de la biblioteca
de centre. La Bibliorelax disposa d’un carro amb llibres de coneixements,
còmics, revistes,...Hi ha un espai al pati amb seients còmodes per poder llegir i
compartir els llibres amb els companys/es. La comissió de biblioteca ha creat
una normativa d’ús.
Padrins lectors
Activitat realitzada en una sessió de mitja hora de lectura setmanal entre els
alumnes de 5è i 1r i 6è i 2n. (Activitat explicada en el Pla Lector).
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5

DISTRIBUCIÓ HORÀRIA

A Infantil es fan dues sessions setmanals d’anglès des de P3, a P4 i a P5 una
de les dues és psicomotricitat en anglès.
Tres tardes setmanals (1,5h) es treballa el llenguatge oral (català o anglès)
mitjançant diferents espais lúdics (Tarda Oberta).
A Primària, segons els articles 10, 11, 12 i 16 de la Llei 12/2009, del 10 de
juliol. I l’article 5.1.e del Decret 102/2010, del 3 d’agost, es realitzen 3 hores de
llengua catalana, 3 hores de llengua castellana i 3 hores de llengua anglesa
dins dels projectes trimestrals. Es fa un enfocament competencial de les
llengües amb dues sessions setmanals de comprensió lectora, expressió
escrita, una sessió setmanal de comprensió i expressió oral i una sessió
setmanal de funcionament de la llengua.
Es duu a terme dues sessions setmanals de coordinació lingüística amb la
coordinadora LIC del centre i la Cap d’estudis.
El professorat del centre està en continua formació, som escola ILEC (del curs
2012-2013 al 2014-2015), formació d’AIL4 (infantil i cicle inicial), Ara escric,
formació GEP (equip directiu i mestres d’anglès), curs de fluïdesa lectora,
presentació de la nova Gramàtica,...

Veure horari d’aula d’acollida i del suport lingüístic a l’Annex.
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PROCEDÈNCIA FAMÍLIES I ALUMNES CURS 2014-2015

CENTRE I SUDAMÈRICA
INFANTIL
PRIMÀRIA
MAGREB
INFANTIL
PRIMÀRIA
RESTA D’ÀFRICA
INFANTIL
PRIMÀRIA
UNIÓ EUROPEA
INFANTIL
PRIMÀRIA
RESTA D’EUROPA
INFANTIL
PRIMÀRIA
ÀSIA I OCEANIA
INFANTIL
PRIMÀRIA
AMÈRICA DEL NORD
PRIMÀRIA
TOTAL

PERCENTATGE

FAMÍLIA DE L’ALUMNE

ALUMNES NASCUTS
FORA DE CATALUNYA

12
20

5
16

15
15

-

1
2

2

14
24

3
14

4
3

1

2
7

4

2

2

121
FAMÍLIES DE FORA DE
CATALUNYA
27,3%

47
ALUMNES NASCUTS
FORA DE CATALUNYA
10,63%

Impuls de la lectura
ACORDS DE CENTRE

Escola Lluís Vives
Castelldefels
2014-15
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INTRODUCCIÓ
El nostre centre troba prioritari desenvolupar l’hàbit lector del nostre alumnat, potenciar la lectura
sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum amb la finalitat de millorar la competència
lingüística, base de tots els aprenentatges.
Ens marquem així aquests tres objectius:
-

Millorar la capacitat de comprendre textos per augmentar el rendiment acadèmic de tot l’alumnat.

-

Aconseguir que el nostre alumnat sigui autònom amb capacitat per accedir a la informació i al
coneixement.

-

Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

VALORACIÓ I SEGUIMENT DE LA COMPRENSIÓ LECTORA
Per tal de saber quin és el grau de comprensió lectora del nostre alumnat per poder atendre’l millor,
passarem unes proves objectives a l’inici del curs i al final del curs per avaluar aquest aspecte.
Un cop passades les proves inicials, ens marcarem uns objectius de millora d’acord amb els quals
treballarem i tornarem a avaluar la situació a final de curs.
1. Model d’acta
A cada sessió que es faci per tractar el tema de la lectura al centre es recolliran els seus continguts, els
documents que s’han treballat i els acords
A cada sessió s’ha de recollir el contingut, els documents que s’han treballat i els acords assolits.
Aquest serà el nostre model d’acta.
Data

Descripció de l’actuació

Participants
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2. Selecció del grup d’experimentació
Els grups de 4r seran els grups d’experimentació del centre.
3. Recollida inicial d’informació i anàlisi de dades
A part de les proves externes, al centre farem servir les proves ACL a 3r i 4r. A 5è i 6è farem servir unes
proves antigues d’Avaluació Diagnòstica i de Competències Bàsiques que ja hem seleccionat expressament
per valorar la comprensió lectora. Cada prova va acompanyada d’un arxiu Excel que ens permet fer un bon
anàlisi de les dades.

4. Objectius de millora i les estratègies de lectura a treballar
Feta l’anàlisi de dades s’estableixen els objectius de millora i es concreten les estratègies de lectura a
treballar per tal d’assolir-los.

5. Tria del grup de dades
En funció dels resultats i del coneixement del grup classe per part dels docents, els tutors del grup
d’experimentació fan la tria del grup de dades.
La composició del grup varia entre 3 i 5 alumnes amb marge de millora.

6. Seguiment del grup de dades
D'aquesta manera farem el seguiment del grup de dades:
1. Recollida de treballs d’aula, proves, autoavaluacions, observacions del mestre, documents de reflexió
metacognitiva.
2. Revisió i ajustament de la intervenció didàctica. Recollir en el document (acta sessió) els acords presos
sobre aquests aspectes.

7. Valoració final i transferència al centre
Cap a finals del mes d'abril/començament del mes de maig es tornaran a passar les proves de comprensió
lectora i després procedirem a:
1. Anàlisi dels resultats de les proves finals del grup d'experimentació i el grup de dades.
2. Valoració de les actuacions al voltant de la lectura.
3. Transferència al centre de les actuacions i estratègies que han donat bon resultat.
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4. Valoració de la tasca feta i perspectives de futur

TALLERS DE LECTURA
1. Justificació dels tallers de lectura
Un lector competent quan s’enfronta a un text aplica i desenvolupa una sèrie d’habilitats i estratègies que
són les que li permeten accedir al contingut del text en funció del propòsit de lectura que ja tenia abans de
començar a llegir.
A partir de la recerca educativa i de les conclusions de diversos estudis (OCDE, PISA, proves de
competències bàsiques,…) s’ha arribat a la conclusió que cal ensenyar a comprendre. Diferents autors com
Andrés Calero han escrit que, quan els alumnes són conscients de les estratègies que utilitzen milloren la
comprensió lectora i esdevenen més autònoms en les tasques.
Els tallers de lectura presenten una seqüència didàctica amb l’objectiu d’ensenyar i practicar una estratègia
de lectura. A partir d’un objectiu de lectura compartit amb els alumnes, el docent fa modelatge d’una
estratègia de lectura llegint un fragment de text, formulant en veu alta el seu pensament intern i estratègic,
fent visible i compartint amb els alumnes el procés cognitiu i de construcció del significat que es produeix
en la comprensió de textos.
Els tallers de lectura potencien la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge (reflexió metacognitiva),
afavoreixen que els alumnes passin d’una pràctica guiada a una pràctica independent, tenen en compte
l’atenció a la diversitat i donen bastides i suports per afavorir l’assoliment progressiu d’aquesta autonomia
citada.
Tot i això, és important combinar l’ensenyament implícit (ajudar a comprendre) i l’ensenyament explícit
(ensenyar a comprendre). Caldrà fer activitats de lectura seguint el procés lector (abans-durant-després),
ajudant els alumnes a comprendre, fent lectures compartides, lectures guiades, etc. i combinar-ho amb
tallers de lectura per a treballar aquelles estratègies de lectura que detectem que costen o són més difícils
d’aplicar.
El plantejament dels tallers de lectura recull totes aquestes propostes, la qual cosa ens permetrà:
Passar del lector passiu a un lector actiu, estratègic i autònom.
Enfocar qualsevol lectura com a experiència lectora progressivament més autònoma (lectura
guiada, bastides).
Establir objectius de lectura: sabrem què llegim, per què ho llegim i com ho llegim.
Connectar amb la realitat dels alumnes, construirem un pont entre el món del text i el món de
l’alumne (interessos, coneixements previs, etc.)
Fer modelatge: mostrarem en directe quines estratègies fem servir com a bons lectors
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estratègics, farem visible el nostre pensament, també les vacil·lacions i els dubtes.
Parlar del que llegim i compartir-ho en veu alta.
Reflexionar sobre què hem llegit i prendre consciència de quina manera hem arribat a entendre-ho
(reflexió metacognitiva).
Avaluar per aprendre: ens adonarem del que hem après i d’allò que ens queda per aprendre,
afavorint així, l’autorregulació de l’alumne.

Relació dels tallers de lectura amb les activitats de lectura de les àrees
La diferència entre un taller i una lectura contextualitzada dins d’una classe d’una àrea no lingüística (com
ciències socials o cultura clàssica) rau en el fet que, en el taller, prioritzem el treball intensiu d’una
estratègia lectora concreta, mentre que a la classe ordinària llegim per aprendre la matèria.
Activitats com la lectura guiada, lectura compartida, etc. es poden plantejar des de la perspectiva de
l’alumne, la qual cosa vol dir que els alumnes sabran què han d’aprendre, com ho aprendran, com
demostraran el que han après, i reflexionaran sobre el que han après, com ho han fet per aprendre, com
han llegit per entendre un text…
Els tallers de lectura són un mitjà al servei de les activitats de lectura.
És en les activitats de lectura de les àrees (sobretot en la lectura compartida) on els alumnes posaran en
marxa les estratègies de lectura practicades en el taller. Posaran en joc totes les estratègies apreses i
decidiran quines li convenen més segons l’objectiu de la lectura i la tasca a fer.

2. Normativa referent als tallers de lectura
La normativa insisteix en la idea que la lectura s’ha de treballar des de totes les àrees. També destaca que
es treballarà la comprensió lectora.

- Decret 142/2007 de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària
(DOGC núm. 4915, 29.6.2007). Article 8.
8.5 La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques i ha d'estar
inclosa en el desenvolupament de totes les àrees. Els centres, en organitzar la seva pràctica docent, han de
garantir una mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a la lectura.

3. Objectius dels tallers de lectura
Els tallers de lectura són una proposta metodològica la finalitat de la qual és fer conscients els alumnes de
les habilitats cognitives –estratègies— que aplica un lector expert quan llegeix.
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L’objectiu és l’apropiació i el domini en l’aplicació de les estratègies de lectura per part de l’alumne que li
han de permetre:
Extreure el significat del text.
Saber reconduir la seva lectura.
Establir connexions entre els nous conceptes i els coneixements previs que li permetin incorporarlos al seu coneixement.
Cada taller de lectura està pensat per ser desenvolupat al llarg d’una sessió de treball (1 hora
aproximadament).

4. Fases dels tallers de lectura

4.1 Planificació d’un taller de lectura:
Decidir l’estratègia que es treballarà.
Seleccionar un text adient.
Seleccionar dos paràgrafs del text escollit: un per al modelatge i l’altre per a la participació activa.
Decidir l’estratègia d’oralitat que es presentarà (falca oral).
Decidir quins suports facilitarem a l’alumne.
Identificar el grup de diversitat i les ajudes que necessitarà.

4.2. Estructura d’un taller de lectura:

4.2.1 Connexió: L’ensenyant introdueix el tema de manera que connecti amb les experiències prèvies de
l’alumnat i resulti engrescador i significatiu per als interessos, la necessitat o l’experiència dels alumnes.
També presenta l’estratègia, la vincula a una situació compartida i concreta els objectius d’aprenentatge
(“Avui aprendrem...”)
4.2.2 Modelatge: El docent presenta el procediment que se seguirà. Llegeix un fragment i aplica
l’estratègia, mostrant com ho fa. Pensa en veu alta tot especificant el procés que segueix (“Ara us mostraré
els passos que jo segueixo…”)
4.2.3 Participació activa. Abans de passar a la lectura independent, s’haurà de comprovar que s'ha entès
l'estratègia modelada pel docent, a partir de la interacció en parelles (“Gira’t i parla”).
4.2.4 Enllaç. El docent recorda quina és l’estratègia que s’està treballant, concreta què han de fer durant la
lectura independent i anima els alumnes a practicar el que ha modelat. (“ara fareu...

Recordeu com ho he

fet jo”)
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4.2.5 Pràctica independent. Els alumnes passen a la lectura individual per practicar l’estratègia modelada
pel docent. Si cal s’introdueix una falca oral per donar pautes que ajudin a compartir posteriorment
l’estratègia en gran grup. Mentre els alumnes estan llegint, el docent atén la diversitat de l’aula.
4.2.6 Parlem del text. Es pot fer de forma individual, en petit grup o en gran grup: mentre es parla del text
afloren els comentaris sobre l’estratègia que permeten construir el referent d’aula. La reflexió comuna es
pot facilitar amb preguntes de comprensió, amb un quadre que es vagi emplenant col·lectivament...
És fonamental donar pautes de gestió de la conversa. És el moment clau del taller i també el més difícil de
conduir.
A continuació incloem l’esquema del taller de lectura, també sínclou a l’annex, document 1.
5- Esquema del taller de lectura
ESTRATÈGIA QUE ES DESENVOLUPA:
TEXT:
1. MINI LLIÇÓ (15’)
CONNEXIÓ

MODELATGE

PARTICIPACIÓ ACTIVA

ENLLAÇ

2. LECTURA INDEPENDENT (20’/30’)
El docent es desplaça per acompanyar els alumnes que ho necessiten durant la lectura independent del
text i els dona l’ajut que necessitin.
Interrupció de la lectura independent
Desprès de 15’ de lectura independent el docent interromp la lectura per recordar ..........
Es continua el treball.
3. PARLEM DEL TEXT (COMPARTIR I REFLEXIONAR) (15’)

9

6. Criteris per seleccionar els textos dels tallers de lectura
La tria del text correspon al docent, que coneix els alumnes, els seus interessos i les seves dificultats… i la
relació del text amb el que s’ha treballat o es pensa treballar.
Característiques del text:
Ha de desvetllar en els alumnes ganes de llegir-lo.
Ha de permetre poder practicar l’estratègia que s’ha seleccionat.
Ha de tenir la possibilitat de fragmentar-se en diferents apartats.
S’ha d’adequar al nivell de comprensió dels alumnes.
Ha de tenir una estructura clara (perceptible amb un cop d’ull) i la informació ha d’estar ben
organitzada (connexió amb els coneixements previs).
Ha de ser ric i clar pel que fa a les característiques gràfiques i lingüístiques: un titular clar i explícit,
elements gràfics i contextuals com ara fotografies, peus de foto, títols, intertítols, esquemes, etc.;
un principi i final clar, contingut ordenat i coherent.
No cal que sigui curt. Es pot acabar de llegir en un cop acabat el taller.
Cal preveure les possibles dificultats de comprensió, però no cal adaptar el text. Es poden facilitar
suports: organitzadors gràfics, imatges…

7. Estratègies de lectura que es treballen al centre
Fer Prediccions – hipòtesis: Anticipem el que passarà en el text.
Fer Inferències – deduir: Trobar pistes en el text i en el propi coneixement per completar la
informació, comprendre en profunditat.
Fer-se preguntes: Ens aturem i ens preguntem sobre el text i el seu sentit.
Sintetitzar/resumir: Expliquem amb les nostres paraules les idees més importants del text.
Fer connexions entre la lectura i nosaltres, el món, altres textos.
Visualitzar / Fer-se la pel·lícula: Creem imatges mentals sobre el que passa en el text, els
personatges, el paisatge.
Reorganitzar la informació/integrar: L’estructura del text i els indicadors textuals i paratextuals ens
ajuden a seguir la seqüència dels fets.
Supervisar/reparar la comprensió: supervisar i reparar la comprensió.
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8- Priorització d’estratègies i tallers
ESTRATÈGIA

CURS
1R

FER HIPÒTESI/PREDIR

TEXT
Reciclar és
feina de tots
Fem servir
molts materials

2N
FER CONNEXIONS

Plantes que
curen

VISUALITZAR

L’aigua i la vida
La Terra, a les
nostres mans

FER PREGUNTES

Espècies en
perill
Un país de
comarques

3R

4T

4T
FER INFERÈNCIES

5È

No juguis amb
la Terra
L’aparell
digestiu i la
digestió
Comarques de
costa
El Neolític

REORGANITZAR
5È

L’edat dels
metalls

6È

L’energia
Edat Moderna

RESUMIR

SUPERVISAR I REPARAR
LA COMPRENSIÓ

LLEGIR PER APRENDRE
1. Justificació de llegir per aprendre. Relació de llegir per aprendre amb el treball de lectura
d’estudi i aprenentatge des de les àrees no lingüístiques
Els alumnes han de tenir la capacitat d’utilitzar la lectura com a instrument d’aprenentatge en totes les
àrees del currículum. Si les habilitats lectores només es treballen a l’àrea de llengua, la transferència
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d’aquestes habilitats a la comprensió d’un text no sempre serà fàcil ni immediata perquè cal tenir en
compte el patró lingüístic propi de cada disciplina. Aquest patró lingüístic es caracteritza per l’especificitat
del lèxic, les construccions gramaticals i les estructures textuals emprades.
No es tracta que tots els docents esdevinguin professors de llengua sinó que treballin aquells
aspectes del llenguatge acadèmic necessaris per garantir l’èxit dins la seva àrea.

2. Normativa referent a llegir per aprendre
DECRETS 142/2007 i 143/2007 d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària i secundària
obligatòria:
La competència comunicativa lingüística és la base de tots els aprenentatges i, per tant, el seu
desenvolupament és responsabilitat de TOTES les àrees i matèries del currículum, ja que en totes aquestes
s’han d’utilitzar els llenguatges com a instruments de comunicació per fer possible l’accés i la gestió de la
informació, la construcció i comunicació dels coneixements, la representació, interpretació i comprensió de
la realitat, i l’organització i autorregulació del pensament, les emocions i la conducta.
3. La planificació de la lectura per a l’aprenentatge en els continguts d’àrea:
Cal prestar atenció a tots els elements que s’hi impliquen: text, activitat lectora i lector.

3.1 Criteris per a la selecció de textos. Els textos de lectura des de les àrees.
Segons Dolors Quinquer es poden seguir aquests criteris per a la selecció de textos,
especialment quan són de no ficció:
1. Està relacionat amb els continguts programats?
2. Té interès per a l’alumnat al qual va dirigit, pot despertar la seva empatia?
3. Es relaciona amb coneixements previs de l’alumnat?
4. Té títol, subtítols, autoria, procedència?
5. Està acompanyat d’imatges pertinents o d’altres suports?
6. Utilitza un registre adequat?
7. Té una estructura coneguda o accessible, no és massa esquemàtic, proporciona
exemples?
8. Permet entendre conceptes o paraules no es que poden deduir-se o queden
explicades?
9. Fa ús d’organitzadors textuals o connectors que facilitin la comprensió?
10. Té una extensió adequada al nivell i a l’activitat?
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3.2 Criteris per a la revisió d’activitats de lectura
Cal establir quin és l’objectiu de la lectura i preveure’n el tipus de comprensió (literal,
inferencial, crítica, creativa...). Per tant, s’ha de:
Planificar l’activitat de lectura.
Plantejar l’activitat de manera atractiva.
Explicitar els objectius de la lectura.
Planificar activitats que impliquin llegir de maneres variades.
Donar instruccions clares i precises.
Preveure interacció entorn del text, alternant la lectura guiada i l’autònoma,
individual i en grup.

4. La intervenció del docent en el procés de treball de la lectura:

4.1 Model de seqüència didàctica per treballar la lectura des de les àrees pel que fa a:
4.1.1 El text: criteris per adaptar els textos.
el nivell i els interessos del destinatari (pel que fa a l’objectiu de la lectura i/o als
seus interessos personals)
L’organització de la informació: com fer que la nova informació progressi, es
comprengui i es vagi inserint en la que ja es tenia per construir nou coneixement.
4.1.2 L’activitat: criteris per adaptar les activitats als objectius proposats.
Ajudar els alumnes a comprendre correctament els objectius de la lectura, a més de
contrastar diverses fonts.
4.1.3 El lector: criteris per atendre les necessitats de l’alumnat.
Aplicar una sèrie d’estratègies al llarg de les tres fases del procés de la lectura (abans,
durant i després). Per això, a l’hora de planificar activitats de lectura des de les àrees, cal
tenir present aquest procés i preveure-hi activitats corresponents.

4.2 La planificació i presa de decisions abans d’iniciar l’activitat amb els alumnes
Cal preveure activitats abans, durant i després de la lectura.
S’han tenir en compte el nivell i els interessos del destinatari.
Cal que serveixi per consolidar el contingut presentat

4.3 Recull de bastides i suports
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Es recolliran els models de bastides i materials de suport que s’hagin utilitzat per treballar
les diferents activitats de lectura. Les bastides de suport s’han d’anar retirant a mesura que
l’autonomia de l’alumne augmenta.
5. Model de planificació d’activitats de lectura a les àrees
Per tal d’ajudar a la planificació de les activitats de lectura a les àrees sófereix el següent model que també
s’inclou a l’annex (document 2)

ACTIVITAT DE LECTURA LLEGIR PER APRENDRE
NOM DEL PROFESSOR/A______________________________________
ACTIVITAT DISSENYADA PER PORTAR A TERME _____________________ (curs) ÀSSIGNATURA
_________________________________
TEMA_________
TEXT
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CONSIDERACIONS
DOCENTS PRÈVIES A LA
PRESENTACIÓ DE
L’ACTIVITAT

POSSIBLES
DIFICULTATS

COM LES TRACTARÉ?

ENVERS EL LECTOR

ENVERS EL TEXT

ENVERS L’ACTIVITAT PLANTEJADA

SEQÚENCIACIÓ DE Què fa el
L’ACTIVITAT
docent?

Què fa
l’alumne?

Materials i
recursos

ABANS DE LLEGIR

DURANT LA LECTURA

DESPRÉS DE LLEGIR
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TEMPS DE LECTURA
1- JUSTIFICACIÓ

La comprensió lectora és la capacitat d’una persona per entendre, valorar i emprar textos escrits, per tal d’assolir objectius personals, desenvolupar
el propi coneixement i potenciar-lo, així com també per poder participar en la societat. A través del nostre pla lector, pretenem aconseguir el
desenvolupament d’aquesta competència bàsica. Definim un pla lector com un conjunt d’actuacions destinades a afavorir la competència lectora de
l’alumnat i el desenvolupament d’actituds favorables a la lectura així com l’apropiació del gust per ella. Dintre del nostre pla lector, hem establert
treballar amb quatre tipologies de lectura diferents i hem dissenyat les activitats corresponents a cadascuna, el desenvolupament de les quals, està
previst dins de l’horari lectiu dels alumnes així com els recursos materials necessaris per realizar-les. També portem a terme un projecte d’eficàcia
lectora el qual inclou activitats tant de comprensió lectora com d’agilitat visual.

2- OBJECTIUS
1. Afavorir que els alumnes passin de ser lectors passius a ser

3- COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana,

lectors actius i descobreixin els gust per la lectura i la utilitzin en

dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i

els seves estones d’oci.

suports

2. Ampliar la comprensió lectora i el vocabulari
3. Desenvolupar les habilitats lectores preceptives pròpies de cada
etapa per aconseguir la fluïdesa suficient en cada nivell
4. Comprendre l’estructura interna dels textos
5. Ampliar la comprensió lectora de textos relacionats amb
continguts de diverses matèries curriculars.

2. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació,
interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la
complexitat del text i el propòsit de la lectura.
3. Utilizar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada
gènere textual i el corresponent semàntic de les paraules i de les
estructures morfosintàctiques més habituals.
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6. Adquirir i ampliar vocabulari específic.
7. Llegir amb bona entonació, to i modulació de la veu

4. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir
coneixement propi

8. Fer inferències i lectura entre línies
9. Adquirir velocitat lectora mitjançant exercicis d’agilitat visual i
afavorir l’adquisició d’estratègies que ajudin a augmentar
l’eficàcia lectora
10. Millorar la capacitat de concentració així com el nivell d’atenció.
11. Despertar la curiositat i desenvolupar la imaginació.
12. Autoreflexionar i prendre consciència de seu propi progrés en la
comprensió de textos
13. Crear al centre un ambient favorable envers la lectura
14. Potenciar l’ús de la biblioteca d’aula al centre.
15. Potenciar l’ús de la biblioteca del centre i/o del municipi.
16. Potenciar l’autonomia i responsabilitat dels alumnes
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4- EDUCACIÓ INFANTIL. TREBALL SISTEMÀTIC DE LA LECTURA

OBJECTIUS:
1. Afavorir que els alumnes passin de ser lectors passius a ser lectors actius i descobreixin els gust per la lectura i la utilitzin en els seves estones
d’oci.
2. Ampliar la comprensió lectora i el vocabulari
3. Millorar la capacitat de concentració així com el nivell d’atenció.
4. Despertar la curiositat i desenvolupar la imaginació.
EDUCAIÓ INFANTIL 3 ANYS
1. Treball de les lletres i els seus sons
a partir dels noms dels alumnes que

ACTIVITATS

formen el grup classe.

EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS

EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS

1. Treball de les lletres i els seus noms a

1. Treball de les lletres i els seus noms a

partir de les rutines de la classe:

partir de les rutines de la classe:

. Passar llista

. Passar llista

. Calendari

. Calendari

. Temps que fa

. Temps que fa

2. Explicació de contes i realització de
diverses activitats de la llengua escrita
relacionades amb ell en racons.
3. Lectura d’imatges i explicació a la

2. Realització de préstec de llibres
3.

Realització d’activitats relacionades amb
la lectura feta

4. Lectura individual de contes aprofitant

mestra i als companys/es. (Biblioiteca

estones lliures entre activitats dins

del centre).

l’aula.
5. Lectura d’imatges i/o contes. (Biblioteca
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METODOLOGIA

Nº SESSIONS

de centre)

Totes les activitats es treballen diariament

Totes les activitats es treballen diariament i la

Totes les activitats es treballen diariament i la

i la seva duració depen del temps dedicat a

seva duració depen del temps dedicat a les

seva duració depen del temps dedicat a les

les rutines I a les tasques programades pel

rutines I a les tasques programades pel treball

rutines I a les tasques programades pel treball

treball de llengua.

de llengua.

de llengua.

També és fa una sessió setmanal a la biblioteca

També és fa dues sessions setmanals a la

de l’escola.

biblioteca de l’escola.

- Es treballa diàriament la identificació dels

- Es treballa cada matí diàriament a partir de

- Es treballa cada matí diàriament a partir de

noms de la classes dins de la rutina de la

les rutines de classe (nom dels alumnes que

les rutines de classe (nom dels alumnes que

llista d'assistència. S'explica un conte i es

han vingut o que falten a l'escola, dies de la

han vingut o que falten a l'escola, dies de la

fa una activitat plàstica relacionada amb el

setmana, el temps...).

setmana, el temps...).

contingut.

A més també es treballa la lectura als racons de

Es fa préstec de llibre. A partir de la lectura del

llengua a partir d'un conte explicat de manera

llibre s'organitzen diferents activitats

col.lectiva i de la realització d'activitats diverses

relacionades amb el seu contingut.

relacionades amb el seu

contingut.

D'altra banda, una estoneta abans del pati, a
mida que els nens i les nenes van acabant
d'esmorzar, agafen contes fins a l'hora de sortir
a jugar.
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AVALUACIÓ

L’avaluació d’aquestes activitats es porten

L’avaluació d’aquestes activitats es porten a

L’avaluació d’aquestes activitats es porten a

a terme a partir de l’observació directa de

terme a partir de l’observació directa de les

terme a partir de l’observació directa de les

les mateixes.

mateixes.

mateixes.

L’instrument d’observació és una graella

L’instrument d’observació és una graella

L’instrument d’observació és una graella

d’enregistrament del progrés de les

d’enregistrament del progrés de les activitats.

d’enregistrament del progrés de les activitats i

activitats.

També s’avaluen les feines fetes pels alumnes.

També s’avaluen les feines fetes pels

una graella de seguiment del préstec de llibres.
També s’avaluen les feines fetes pels alumnes

alumnes.

RECURSOS

-

Llibres de la Biblioteca de l’escola o

-

d’aula
-

Llibres particulars portats de casa

Llibres de la Biblioteca de l’escola o

-

d’aula
-

Llibres particulars portats de casa

Llibres de la Biblioteca de l’escola o
d’aula

-

Llibres particulars portats de casa
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5- EDUCACIÓ PRIMÀRIA: TIPUS DE LECTURES QUE ES TREBALLEN
LECTURA AUTÒNOMA, INDIVIDUAL I SILENCIOSA
OBJECTIUS

1. Afavorir que els alumnes passin de ser lectors passius a ser lectors actius i descobreixin els gust per la lectura i la utilitzin en els seves estones
d’oci.
2. Potenciar l’ús de la biblioteca d’aula al centre.
3. Ampliar la comprensió lectora i el vocabulari
CICLE INICIAL
1. Lectura d’un llibre de la biblioteca

ACTIVITATS

d’aula o propi de l’alumne

CICLE MITJÀ
2. Lectura d’un llibre de la biblioteca d’aula

CICLE SUPERIOR
1. Lectura d’un llibre de la biblioteca d’aula

o propi de l’alumne de diferent

o propi de l’alumne de diferent tipologia:

tipololgia: còmic, text narratiu, llibre de

còmic, text narratiu, llibre de

coneixements…

coneixements…

3. Recomanació oral dels llibres llegits (un
cop al mes, per exemple)

4. Recomanació dels llibres llegits (un cop
al curs) i exposició en un aparador d’un
establiment de Castelldefels (Aparador

SESSIONS

de llibres)

Dues sessions de mitja hora

Dues sessions setmanals de mitja hora
cadascuna

Una sessió setmanal de mitja hora cadascuna
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Les sessions, que es fan a l’aula, són un

Durant la sessió, els nens/es seleccionen

Durant la sessió, els nens/es seleccionen

mitjà perquè cada alumne faci el seu

lliurement el llibre que volen llegir. Poden

lliurement el llibre que volen llegir. Poden

procés de descoberta de la lectura i del

escullir-lo de la biblioteca d’aula o el poden

escullir-lo de la biblioteca d’aula o el poden

plaer de llegir.

portar de casa. Després d’un seguit de sessions

portar de casa.

Cadascun, al seu ritme, haurà d’anar
M

trobant el tipus de llibres o col•leccions

E

que li agraden, que el faran gaudir i que

T

l’ajuden a créixer. Per això no hi ha
lectures obligatòries, ni fitxes, ni treballs.

O

El què hi ha és un suport personalitzat, un

D

procés acompanyat per tal de facilitar la

O

cerca i reconeixement del què pot ser
més apropiat per a cada alumne en

de lectura (un cop al mes, per exemple) es
dedica una sessió a fer les recomanacions dels
llibres als companys/es de la classe. D’aquestes
recomanacions se’n monta una petita secció de
recomanacions on s’exibeixen els llibres o els
títols recomanats pels alumnes acompanyats
d’un petit comentari (una frase), amb la
intenció de motivar als companys/es a llegarlos.

L

cada moment, fomentant la seva

Per tal de fer funcionar la biblioteca d’aula de

O

autonomia personal en la identificació

forma òptima, s’anomena un encarregat o dos

de les seves preferències.

que porten a terme el repartiment i ordre de

G
I
A

Cada alumne juga amb els llibres i la
literatura segons la seva capacitat

llibres així com el seguiment de la lectura
mitjançant graelles.

lectora i la seva maduració personal,
provant diferents lectures i estils, fins que
troba allò que necessita.
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La lectura s’avalua a partir dels següents

La lectura s’avalua a partir dels següents

motivació de l’alumnat.

instruments:

instruments:

AVALUACIÓ

S’avalua de forma diària i per observació la

1. Graella de seguiment del llibre escollit

1. Graella de seguiment del llibre escollit

2. Graella de seguiment de la lectura del

2. Graella de seguiment de la lectura del

llibre (reflecteix les pàgines llegides al

llibre (reflecteix les pàgines llegides al

llarg de les sessions)

llarg de les sessions)

3. Exposició oral sobre el llibre llegit i opinió
personal del lector
L’avaluació de l’activitat en el seu aspecte
funcional i organitzatiu es porta a terme a
través de l’observació per part del mestre del
progrés lector i aportacions que els alumnes
realitzen en hores de tutoria.

RECURSOS

-

Col·lecció de llibres que

-

constitueixen la biblioteca d’aula
-

Llibres personals dels alumnes

Col·lecció de llibres que constitueixen la

-

biblioteca d’aula
-

Llibres personals dels alumnes

Col·lecció de llibres que constitueixen la
biblioteca d’aula

-

Llibres personals dels alumnes
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LECTURA COMPARTIDA
OBJECTIUS
1.

Crear al centre un ambient favorable envers la lectura

2.

Llegir amb bona entonació, to i modulació de la veu

3.

Ampliar la comprensió lectora i el vocabulari

4.

Potenciar la responsabilitat i autonomía dels alumnes

5.

Potenciar l’ús de la biblioteca d’aula al centre.

6.

Potenciar l’ús de la biblioteca del centre

CICLE INICIAL

SESSIONS

ACTIVITATS

1. Realització de l’activitat dels

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR
1. Realització de l’activitat dels “Padrins

“Padrins Lectors” en la qual estan

Lectors” en la qual estan involucrats els

involucrats els grups de 6è/5è i

grups de 6è/5è i 2n/1r respectivament.

2n/1r respectivament.

1 sessió setmanal de mitja hora

1 sessió setmanal de mitja hora

Un grup d’alumnes de 6è i 5è aniran a les

Un grup d’alumnes de 6è i 5è aniran a les aules

aules de 2n i 1r a buscar als seus fillols.

de 2n i 1r a buscar als seus fillols.

La meitat del grup/classe de 6è-5è es

La meitat del grup/classe de 6è-5è es queden
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queden amb la seva parella de 2n/1r en

amb la seva parella de 2n/1r en aquesta aula i

aquesta aula i l’altra meitat van a l’aula

l’altra meitat van a l’aula 6è/5è per començar

6è/5è per començar l’activitat.

l’activitat.

A continuació,llegeixen el llibre de lectura

A continuació, llegeixen el llibre de lectura amb

amb l’ajut del seu padrí que alhora fa que

l’ajut del seu padrí que alhora fa que aquests

aquests comentin les il·lustracions del

comentin les il·lustracions del conte, per tal de

D

conte, per tal de millorar la

millorar la

O

comprensió i expressió. Els alumnes de

comprensió i expressió. Els alumnes de

L

sisè/cinquè faran una activitat

sisè/cinquè faran una activitat d’entrenament

d’entrenament amb un document que

amb un document que hauran de tenir present

hauran de tenir present amb estratègies i

amb estratègies i passos a seguir per ajudar a

G

passos a seguir per ajudar a llegir als

llegir als nens/es de primer/segon.

I

nens/es de primer/segon.

A

Els alumnes de sisè/cinquè també podran

ajudar als nen/es de primer/segon a omplir la

ajudar als nen/es de primer/segon a omplir

seva fitxa

M
E
T
O

O

la seva fitxa
tècnica si la tutora ho creu convenient

Els alumnes de sisè/cinquè també podran

tècnica si la tutora ho creu convenient
Això implica que cada padrí es compromet a

Això implica que cada padrí es compromet

ajudar a aprendre a llegir al seu “fillol”, a

a ajudar a aprendre a llegir al seu “fillol”, a

millorar la seva habilitat lectora, al mateix

millorar la seva habilitat lectora, al mateix

temps que l’engresca i li encomana el gust per

temps que l’engresca i li encomana el gust
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per la lectura.

-

Observació per part del mestre de la

la lectura.

-

AVALUACIÓ

relació: resolució de problemes i/o petits
conflictes.
-

Observació per part del mestre de la relació:
resolució de problemes i/o petits conflictes.

-

Valoració oral per part del fillol i padrí del

Valoració oral per part del fillol i padrí del

desenvolupament de l’activitat/evolució de la

desenvolupament de l’activitat/evolució

relació

de la relac Compleció d’una graella

-

d’observació per part dels tutors dels

Compleció d’una graella d’observació per part
dels tutors dels grups implicats.

grups implicats.

RECURSOS

-

Llibres de lectura de la bibllioteca

-

d’aula/centre

Llibres de lectura de la bibllioteca
d’aula/centre

-

Document informatiu sobre les
estràtegies i pasos a seguir pels alumnes
envers l’activitat “Padrins Lectors”

26

LECTURA GUIADA (MODELATGE)

OBJECTIUS
1. Desenvolupar les habilitats lectores preceptives pròpies de cada etapa per aconseguir la fluïdesa suficient en cada nivell
2. Comprendre l’estructura interna dels textos
3. Ampliar la comprensió lectora i el vocabulari
4. Fer inferències i lectura entre línies
5. Autorreflexionar i prendre consciència del propi progrés en la comprensió de textos

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ
1. Lectura d’un llibre portada a terme entre

1. Lectura col·lectiva de llibres.

ACTIVITATS

2. Lectura col·lectiva d’altres documents
(diaris, pàgines web...)

els alumnes de la classe
2. Realització d’exercicis de comprensió

CICLE SUPERIOR
1. Lectura d’un llibre portada a terme entre
els alumnes de la classe
2. Realització d’exercicis de comprensió

lectora i percepció visual referides als

lectora i percepció visual referides als

diferents capítols del llibre.

diferents capítols del llibre.

3. Lectura de diferents tipologies de text

3. Lectura de diferents tipologies de text i

4. Realització d’exercicis de comprensió

treballa de diverses estratègies de

lectora i elaboració d’esquemes senzills

comprensió lectora: fer hipòtesis, fer-se

sobre els continguts dels textos llegits

preguntes, sintetitzar, fer inferències,
visiualitzar, fer conexions i reorganitzar
la informació
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SESSIONS

Dues sessions setmanals de mitja hora
Una sessió de mitja hora

Tres sessions setmanals de mitja d’hora

Dues sessions setmanals d’una hora (ILEC),
una de llengua catalane I l’altre de llengua
castellana.

1r: Durant el primer trimestre els alumnes
M
E

de 1r utilitzen les lectures pautades per
fonemes. Aquesta lectura es treballa de
manera guiada i el cap de setmana va a

Lectura d’un llibre:

Lectura d’un llibre:

Es fa una lectura silenciosa del capítol que es

Abans de llegir:

demana del llibre.

T

casa de deures. Després es torna a

A continuació es llegeix el capítol en veu alta

O

treballar de manera individual en

entre tots els alumnes de la classe. Després de

elsreforços de lectura de cada nivell.

la lectura, es realitza una explicació sobre allò

D

que s’ha entés entre tot el grup.

O
L
O
G
I
A

1r i 2n: Es presenta el llibre a la classe,

En acabar, es fan anticipacions i es formulen

Es fa una observació dels elements gràfics:
dibuixos, il·lustracions,…
A continuació es llegieix títol i es formulen
hipòtesis sobre l’argument de la lectura
Durant la lectura:

hipòtesis sobre què passarà al capítol següent

Es fa una lectura individual silenciosa

portada i la contraportada i es fan hipòtesis

Per últim es realitzen activitats escrites sobre el

A continuació es llegeix el capíto en veu alta per

sobre l’argument del llibre.

capítol treballat.

paràgrafs i seguint un ordre

cada nen té el mateixllibre, s’observa la

Hi ha lectura individual, lectura col•lectiva

Durant la lectura en veu alta parem atenció a

a classe, per punts, per paràgraf, per

les expressions i frases fetes per tal d’entendre
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parelles.. avegades hi ha lectura
modelatge per part del
mestred’algunparàgraf o pàgina.

Lectura de textos diversos:

el significat i aplicar-ho al context.

Primer es fa una observació de la forma del

Un cop s’ha llegit, es fa una recapitulació de la

text i les il·lustracions que l’acompanyen. A

lectura (parar per entendre el que hem llegit),i

continuació es formulen hipòtesis sobre el seu

es fa èxplicit les inferències del text.

continggut
Després s’identifica la tipología textual I es
llegeix el text de forma individual i silenciosa
Un cop llegit, es procedeix a llegir en veu alta
text i s’identifica el vocabulari desconegut
Es fa una exposició oral del contingut del text i
es comproven les hipótesis formulades abans
de la lectura

Després de llegir:
Es realitzen activitats de comprensió a nivell
oral: resum, i respondre preguntes sobre fets
concrets de la lectura
També es fa el dibuix d’una il·lustració sobre la
lectura.
Per últim es fan exercicis escrits de comprensió
lectora i s’omple una fitxa de biblioteca.

Per últim, es realiten activitats escrites sobre el
text.
Lectura de textos diversos: (ILEC)
Es llegeix un text seleccionat pel mestre i
s’aplica una estratègia de comprensió lectora
per treballar-ho (Fer hipòtesis, fer-se
preguntes, sintetitzar, fer inferències,
visualitzar, fer conexions i reorganitzar la
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informació.) Els alumnes fan activitats
relacionades amb l’estratègia seleccionada: fan
i responen preguntes, formulen hipòtesis,
elaboren resums, esquemes i dibuixos,
relacionen les idees del text amb expreriències
personals o amb altres coneixements…
Finalment, l’alumne reflexiona sobre el nivell
d’adquisició de l’estratègia de comprensió
lectora treballada i ho plasma en un document
personal.
És una avaluació continuada, mitjançant

Aquesta activitat s’avalua partint de

preguntes del que s’ha llegit en aquella

l’observació per part del mestre de les activitats

sessió.

orals fetes a classe i de la lectura en veu alta

AVALUACIÓ

realitzada pels alumnes.

S’avalua a partir de la realització d’un dossier
de treball sobre els llibres llegits.

ILEC:

També s’avalua el grau de comprensió lectora

-

Prova de diagnosi inicial

assolit a partir de les activitats escrites fetes

-

Anàlisi de les diferents lectures

pels nens/es de la clase de forma individual.

realitzades i recollida de dades en una
graella d’un grup mostra (tres nens per
aula)
-

Prova final i anàlisi de les estratègies
que no están encara assumides.
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Llibres de lectura:

Llibre “Potosnàguel” Ed. Bruño

-

Fitxes de comprensió lectora del llibre

Nivell de 5è

“Postosnàguel” Ed. Bruño

1r: Un cop de vent
Marea de lletres que maregen

RECURSOS

-

-

Textos seleccionats de tipología diversa

-

Activitats de comprensió lectora sobre
els textos seleccionats

-

“Manolito gafotas”. Ed. Alfaguara

-

“Petjades misterioses” Ed. Edebé

Nivell de 6è

2n: Tramuntana a la granja

-

“La Isla del tesoro” Ed. Almadraba

-

“La colla dels deu” Ed. La Galera

Plou i fa sol

LECTURA AL VOLTANT D’ALTRES ÀREES CURRICULARS
OBJECTIUS

1. Ampliar la comprensió lectora de textos relacionats amb continguts de diverses matèries curriculars.
2. Adquirir i ampliar vocabulari específic.
3. Ús de la biblioteca del centre i/o municipal
CICLE INICIAL
1. Lectura col·lectiva de lectures vàries dels
llibres de text (medi, català, castellà…)

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

2. Recerca i lectura de documents de

1. Recerca i lectura de documents de

coneixements relacionats amb els

coneixements relacionats amb els
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continguts d’altres àrees curriculars

A

3. Síntesi i realització de resums del

C
T
I

continguts d’altres àrees curriculars
2. Síntesi i realització de resums del

continguts presentats en documents de

continguts presentats en documents de

coneixement

coneixement

4. Elaboració d’esquemes

3. Elaboració d’esquemes

V
I
T
A
T

SESSIONS

S
Una sessió de mitja hora setmanal de
forma regular i quan s’escau a les àrees
curriculars

nombre de sessions dedicades a la recerca i

Una sessió de mitja hora setmanal de forma
regular I quan s’escau a les àrees curriculars

processament de la informació estipulat per
cada área curricular.

Es fa en gran grup, petit grup o individual.
Hi ha diferents tipologies de metodologia
depenent del text i l’àrea.
ME
TO

El nombre de sessions està relacionat amb el

Llengua: comprensió lectora:

Es fa el plantejament del tema que es vol

Es fa el plantejament del tema que es vol

estudiar, investigar o ampliar i es llegeixen

estudiar, investigar o ampliar i es llegeixen

textos relacionats amb ell. Aquesta lectura pot

textos relacionats amb ell. Aquesta lectura pot

ser individual o col.lectiva amb tot el grup

ser individual o col.lectiva amb tot el grup

classe. A continuació, s’apliquen estratègies de

classe. A continuació, s’apliquen estratègies de

comprensió lectora per arribar a l’enteniment

comprensió lectora per arribar a l’enteniment
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DO
LO
G

Medi: recerca d’informació
Matemàtiques: resolució de problemes i/o
raonament matemàtic.

del contingut dels textos llegits (fer-se

del contingut dels textos llegits (fer-se

preguntes, sintetitzar, fer inferències, fer

preguntes, sintetitzar, fer inferències, fer

conexions…)

conexions…)

I

A vegades es substitueix aquesta lectura per

A

una recerca d’informació (en petit grup)
utilitzant diferents fonts: internet, llibres,
revistes especialitzades sobre el tema a
estudiar. A continuació es seleccionen els textos
que s’esdevenen de la recerca i s’elaboren
resums i esquemes per tal d’organitzar la
informació que contenen. Finalment, s’exposen
oralment els nous continguts adquirits i
s’elabora un document escrit (pot ser en format
digital) sobre els nous coneixement adquirits
Organitza i emmagatzema la informació en
els diferents formats i suports.

Aquest tipus de lectura s’avalua a partir de:
-

Registre del nivell de comprensió dels

- Coneix i utilitza els diferents recursos

continguts adquirits a partir dels textos I

existents (tipologies documentals).

les estratègies de comprensió lectora

- Selecciona els recursos que millor
s’ajusten a la necessitat d’informació
reconeguda.

aplicades.
-

Seguiment del progrés de la recerca feta
per part dels alumnes

-

Valoració dels esquemes i resums fets
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A
V
A
L
U
A

- Sap accedir als recursos informatius:

-

coneixements realitzades

biblioteca i cercador
- Identifica i selecciona la informació

Valoració de les exposicions de

-

Valoració del document escrit final sobre
el tema a investigar

rellevant.
- Representa els contingut de forma
sintètica amb esquemes i resums, al seu
nivell.

C
I

- Incorpora la nova informació a la pròpia
base de coneixements.

Ó
- Reconeix les fonts d’informació
utilitzades.
-

RECURSOS

-

Ordinadors

-

Documentació de coneixements

-

currículars

Llibres de text de les diferents àrees
currículars

Llibres de text de les diferents àrees

Llibres de text de les diferents àrees
currículars

-

Ordinadors

-

Ordinadors

-

Documentació de coneixements

-

Documentació de coneixements

(Biblioteca del centre o del municipi)

(Biblioteca del centre o del municipi)

(Biblioteca del centre o del
municipi)
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6- EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PROJECTE D’EFICÀCIA LECTORA

OBJECTIUS

1. Adquirir velocitat lectora mitjançant exercicis d’agilitat visual i afavorir l’adquisició d’estratègies que ajudin a augmentar l’eficàcia lectora
CICLE INICIAL
A

ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ

C

LECTORA

T

Posar títols a poemes

I

Triar el millor títol

V
I

Completar frases mirant el model

T

Representar un text en vinyetes

A

Recompondre paraules

T

Completar frases triant entre tres paraules

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

Recompondre textos

Recompondre textos

Posar titulars a notícies

Continuar notícies

Buscar informació en els diccionaris

Representar un text en un mapa de conceptes

Buscar informació en els diaris

Buscar informació en els diaris

Continuar textos instructius

Buscar informació en cartelleres,

Representar textos literaris en un mapa de
conceptes

programacions...
Representar un text en un quadre comparatiu

S
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Recompondre frases

Triar el millor resum

de doble entrada

Completar frases

Identificar i corregir incoherències en un còmic

Escriure un resum jerarquitzat

Activar coneixements a partir de cobertes

Identificar i corregir incoherències en frases

Buscar informació en la guia telefònica (pàgines

de llibres
Continuar historietes
Escriure contes a partir d’un títol
Escriure frases en grup
ACTIVITATS D’AGILITAT VISUAL
Completar paraules que els falta una lletra
Identificar lletres en un text
Memoritzar tres paraules
Diferenciar fons i figura
Relacionar paraules iguals en llistes
diferents
Memoritzar quatre paraules
Buscar diferències en dos dibuixos

ACTIVITATS D’AGILITAT VISUAL
Memoritzar textos

blanques i pàgines grogues) Representar textos
en quadres comparatius de doble entrada
Representar textos en esquemes Buscar

Completar paraules

informació en enciclopèdies

Memoritzar dibuixos

Fer pressuposicions en frases

Ordenar les síl·labes d’una paraula

Elaborar resums jerarquitzats

Buscar diferències

Buscar informació en revistes

Localitzar paraules en una sopa de lletres

Fer inferències en textos

Reconstruir textos

Completar un còmic

Memoritzar textos

Buscar informació en plànols, mapes i mapes de

Memoritzar dibuixos
Ordenar les síl·labes d’una paraula
Buscar diferències

rutes
Buscar les parts d’un tot
EXERCICIS DE GIMNÀSTICA OCULAR
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Completar paraules que els manquen
algunes lletres
Identificar paraules iguals
Resoldre laberints
Memoritzar dibuixos
Copiar figures seguint els puntets
Comptar paraules repetides
Memoritzar frases curtes
Copiar dibuixos de creus

Relacionar les parts d’una paraula

Millorar l’atenció visual i la mobilitat ocular

Triar les paraules adequades per formar frases
Completar frases
Resoldre laberints
Copiar dibuixos de creus
Fer figures seguint els punts
Memoritzar ordenadament textos
EXERCICIS DE GIMNÀSTICA OCULAR
Millorar l’atenció visual i la mobilitat ocular

Identificar nombres dins d’un quadre

EXERCICIS DE GIMNÀSTICA OCULAR
Millorar l’atenció visual i la mobilitat ocular
Estratègies de comprensió lectora:

Estratègies de comprensió lectora:

Estratègies de comprensió lectora:

– Definir la finalitat i l’objectiu de la

– Definir la finalitat i l’objectiu de la lectura.

– Definir la finalitat i l’objectiu de la lectura.

– Anticipar-ne el contingut (a partir de títols,

– Anticipar-ne el contingut (a partir de títols,

lectura.
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– Anticipar-ne el contingut (a partir de

subtítols, imatges...).

subtítols, imatges...).

1. Activar coneixements previs.

1. Activar coneixements previs.

2. Utilitzar el context i altres indicadors.

2. Utilitzar el context i altres indicadors.

3. Formular preguntes, hipòtesis, anticipar

3. Formular preguntes, hipòtesis, anticipar

continguts.

continguts.

4. Fer una lectura interactiva (mestre/a,

4. Fer una lectura interactiva (mestre/a,

4. Fer una lectura interactiva

companys).

companys).

(mestre/a, companys).

5. Construir progressivament el significat del

5. Construir progressivament el significat del

text.

text.

6. Pensar, avaluar, criticar, formular preguntes

6. Pensar, avaluar, criticar, formular preguntes

mentre es llegeix.

mentre es llegeix.

preguntes mentre es llegeix.

7. Verificar i reformular hipòtesis.

7. Verificar i reformular hipòtesis.

7. Verificar i reformular hipòtesis.

8. Identificar i corregir els errors de lectura.

8. Identificar i corregir els errors de lectura.

8. Identificar i corregir els errors de

– Recapitular (els/les alumnes amb l’ajuda del

– Recapitular (els/les alumnes amb l’ajuda del

lectura.

mestre o la mestra).

mestre o la mestra).

– Recapitular (els/les alumnes amb l’ajuda

Estratègies d’agilitat visual:

En les activitats de Gimnàstica ocular, els

títols, subtítols, imatges...).
1. Activar coneixements previs.
M
E
T
O
D

2. Utilitzar el context i altres indicadors.
3. Formular preguntes, hipòtesis, anticipar
continguts.

O
L

5. Construir progressivament el significat
del text.

O
G
I

6. Pensar, avaluar, criticar, formular

A

del mestre o la mestra).

Aquests exercicis estan seqüenciats i numerats

alumnes s’autocorregeixen aquestes activitats i
anoten el nombre d’encerts en un full de
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Estratègies d’agilitat visual:

segons les sessions de treball

Aquests exercicis estan seqüenciats i

Les activitats d’agilitat visual (atenció visual,

numerats segons les sessions de treball

memorització i cognició global) són molt

Les activitats d’agilitat visual (atenció

variades.

visual, memorització i cognició global) són

En les activitats de Gimnàstica ocular, els

molt variades.

alumnes s’autocorregeixen aquestes activitats i

En les activitats de Gimnàstica ocular,
s’aconsella que en les primeres sessions

control.

anoten el nombre d’encerts en un full de
control.

del Lectogrup blau sigui el mestre o la
mestra qui els corrregeixi.
Avaluació inicial
1. Realització d’ una prova de
comprensió lectora i velocitat.
2. Recollida dels resultats en una

Avaluació inicial
1. Realització d’ una prova de comprensió
lectora i velocitat.
2. Recollida dels resultats en una graella

Avaluació inicial
1. Realització d’ una prova de comprensió
lectora i velocitat.
2. Recollida dels resultats en una graella

graella on es fa constar l’eficàcia

on es fa constar l’eficàcia lectora del

on es fa constar l’eficàcia lectora del

lectora del grup classe en aquesta

grup classe en aquesta prova i en la que

grup classe en aquesta prova i en la que

prova i en la que es pasarà a final

es pasarà a final del projecte.

es pasarà a final del projecte.

del projecte.
Avaluació formativa
1. Seguiment de les activitats fetes

Avaluació formativa
1. Seguiment de les activitats fetes

Avaluació formativa
1. Seguiment de les activitats fetes
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2. Realització de sessions d’avaluació

2. Realització de sessions d’avaluació

parcial de forma individualitzada
3. Recollida dels resultats de les

parcial de forma individualitzada
3. Recollida dels resultats de les sessions

sessions d’avaluació en una graella
de seguiment

2. Realització de sessions d’avaluació
parcial de forma individualitzada
3. Recollida dels resultats de les sessions

d’avaluació en una graella de seguiment
4. Seguiment de les activitats de

4. Seguiment de les activitats de

d’avaluació en una graella de seguiment
4. Seguiment de les activitats de

gimnàstica ocular

gimnàstica ocular

gimnàstica ocular
Avaluació final
1. Realització de la mateixa prova de
comprensió lectora i velocitat feta al

Avaluació final
1. Realització de la mateixa prova de

començament del projecte

RECURSOS

2. Anàlisi del progrés del grup classe

-

Lectogrup blau. Ed. Text-la Galera

Avaluació final
1. Realització de la mateixa prova de

comprensió lectora i velocitat feta al

comprensió lectora i velocitat feta al

començament del projecte

començament del projecte

2. Anàlisis del progrés del grup classe

2. Anàlisis del progrés del grup classe

-

Lectogrup groc. Ed. Text-la Galera

-

Lectogrup vermell. Ed. Text-la Galera

-

Lectogrup verd. Ed. Text-la Galera

-

Lectogrup lila. Ed. Text-la Galera
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7- EDUCACIÓ INFANTIL. TREBALL SISTEMÀTIC DE LA LECTURA
OBJECTIUS:
1. Afavorir que els alumnes passin de ser lectors passius a ser lectors actius i descobreixin els gust per la lectura i la utilitzin en els seves
estones d’oci.
2. Ampliar la comprensió lectora i el vocabulari
3. Millorar la capacitat de concentració així com el nivell d’atenció.
4. Despertar la curiositat i desenvolupar la imaginació.
EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS
1. Treball de les lletres i els seus sons
a partir dels noms dels alumnes que

ACTIVITATS

formen el grup classe.

EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS
1. Treball de les lletres i els seus noms a

EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS
1. Treball de les lletres i els seus noms a

partir de les rutines de la classe:

partir de les rutines de la classe:

. Passar llista

. Passar llista

. Calendari

. Calendari

. Temps que fa

. Temps que fa

2. Explicació de contes i realització de

2. Realització de préstec de llibres

diverses activitats de la llengua escrita

3.

relacionades amb ell en racons.

la lectura feta
4. Lectura individual de contes aprofitant

Realització d’activitats relacionades amb

estones lliures entre activitats dins
l’aula.
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METODOLOGIA

Nº SESSIONS

Totes les activitats es treballen diariament

Totes les activitats es treballen diariament i la

Totes les activitats es treballen diariament i la

i la seva duració depen del temps dedicat a seva duració depen del temps dedicat a les

seva duració depen del temps dedicat a les

les rutines I a les tasques programades pel rutines I a les tasques programades pel treball

rutines I a les tasques programades pel treball

treball de llengua.

de llengua.

de llengua.

- Es treballa diàriament la identificació dels

- Es treballa cada matí diàriament a partir de

- Es treballa cada matí diàriament a partir de

noms de la classes dins de la rutina de la

les rutines de classe (nom dels alumnes que

les rutines de classe (nom dels alumnes que

llista d'assistència. S'explica un conte i es

han vingut o que falten a l'escola, dies de la

han vingut o que falten a l'escola, dies de la

fa una activitat plàstica relacionada amb el

setmana, el temps...).

setmana, el temps...).

contingut.

A més també es treballa la lectura als racons de

Es fa préstec de llibre. A partir de la lectura del

llengua a partir d'un conte explicat de manera

llibre s'organitzen diferents activitats

col.lectiva i de la realització d'activitats diverses

relacionades amb el seu contingut.

relacionades amb el seu

D'altra banda, una estoneta abans del pati, a

contingut.

mida que els nens i les nenes van acabant
d'esmorzar, agafen contes fins a l'hora de sortir

RECURSOS

a jugar.
-

Llibres de la Biblioteca de l’escola o

-

d’aula
-

Llibres particulars portats de casa

Llibres de la Biblioteca de l’escola o

-

d’aula
-

Llibres particulars portats de casa

Llibres de la Biblioteca de l’escola o
d’aula

-

Llibres particulars portats de casa
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8- EDUCACIÓ PRIMÀRIA: TIPUS DE LECTURES QUE ES TREBALLEN

LECTURA AUTÒNOMA, INDIVIDUAL I SILENCIOSA
OBJECTIUS
1. Afavorir que els alumnes passin de ser lectors passius a ser lectors actius i descobreixin els gust per la lectura i la utilitzin en els seves
estones d’oci.
2. Potenciar l’ús de la biblioteca d’aula al centre.
3. Ampliar la comprensió lectora i el vocabulari

SESSIONS

ACTIVITATS

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ
1. Lectura d’un llibre de la biblioteca d’aula

CICLE SUPERIOR
1. Lectura d’un llibre de la biblioteca d’aula

o propi de l’alumne de diferent

o propi de l’alumne de diferent tipologia:

tipololgia: còmic, text narratiu, llibre de

còmic, text narratiu, llibre de

coneixements…

coneixements…

2. Recomanació oral dels llibres llegits (un
cop al mes, per exemple)
Dues sessions setmanals de mitja hora

Dues sessions setmanals de mitja hora

cadascuna

cadascuna
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Durant la sessió, els nens/es seleccionen

Durant la sessió, els nens/es seleccionen

lliurement el llibre que volen llegir. Poden

lliurement el llibre que volen llegir. Poden

escullir-lo de la biblioteca d’aula o el poden

escullir-lo de la biblioteca d’aula o el poden

portar de casa. Després d’un seguit de sessions

portar de casa.

de lectura (un cop al mes, per exemple) es
dedica una sessió a fer les recomanacions dels
llibres als companys/es de la classe. D’aquestes
recomanacions se’n monta una petita secció de
recomanacions on s’exibeixen els llibres o els
títols recomanats pels alumnes acompanyats
d’un petit comentari (una frase), amb la
intenció de motivar als companys/es a llegarlos.
Per tal de fer funcionar la biblioteca d’aula de
forma òptima, s’anomena un encarregat o dos
que porten a terme el repartiment i ordre de
llibres així com el seguiment de la lectura
mitjançant graelles.
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AVALUACIÓ

La lectura s’avalua a partir dels següents

La lectura s’avalua a partir dels següents

instruments:

instruments:

1. Graella de seguiment del llibre escollit

1. Graella de seguiment del llibre escollit

2. Graella de seguiment de la lectura del

2. Graella de seguiment de la lectura del

llibre (reflecteix les pàgines llegides al

llibre (reflecteix les pàgines llegides al

llarg de les sessions)

llarg de les sessions)

3. Exposició oral sobre el llibre llegit i
opinió personal del lector
L’avaluació de l’activitat en el seu aspecte
funcional i organitzatiu es porta a terme a
través de l’observació per part del mestre del
progrés lector i aportacions que els alumnes

RECURSOS

realitzen en hores de tutoria.
-

Col·lecció de llibres que constitueixen la

-

biblioteca d’aula
-

Llibres personals dels alumnes

Col·lecció de llibres que constitueixen la
biblioteca d’aula

-

Llibres personals dels alumnes
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PORTAFOLI DE LECTURA
El Portafoli de lectura és una eina que permet a l’alumne reflexionar i documentar el seu procés d’aprenentatge.
Objectius:
•Incorporar la perspectiva dels alumnes en les activitats de lectura.
•Fer explícit el procés d’aprenentatge dels alumnes.
•Tenir evidències contrastables del progrés dels alumnes.
•Facilitar la millora de la competència lectora a partir de l’autoreflexió dels alumnes com a lectors.
Aquest és el nostre Portafoli de lectura:
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FLUÏDESA LECTORA
La comprensió lectora va estretament lligada a la fluïdesa en tant que una lectura expressiva, amb bona entonació i ritme adient, contribueix i és part essencial d’una
bona comprensió.
És per això que tant important com ensenyar i aprendre estratègies de comprensió lectora, cal ensenyar i aprendre a llegir amb fluïdesa per assolir una bona
comprensió dels textos i una bona competència lectora.
1- Què és la fluïdesa lectora?
És la capacitat per llegir un text amb exactitud, ritme adient i bona entonació.
2- Components de la fluïdesa lectora:
Precisió i automatisme en el reconeixement de paraules
Velocitat lectora
Prosòdia o expressivitat: intencionalitat, entonació, melodia, intensitat, qualitat de la veu, ritme, fraseig, pronunciació.
Comprensió lectora
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3- Recull d’activitats de fluïdesa lectora

6è

5è

4t

3r

2n

1r

P5

P4

P3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tipologia d’activitats de
fluïdesa lectora
1. El model lector és el mestre

X

X

X

X

X

X
2. El model lector és l’alumne

X

X

X

X
3. La preparació de la lectura
expressiva

X

X
4. Les relectures

X

X

X

X

X

X

X
5. La lectura assistida

X

X

X

X

X

X
6. Activitats de consciència fonològica

X

X

X

X

X

X

X
7. Activitats d’entrenament lector

X

X
8. Altres recursos
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RECULL D’ACTIVITATS DE FLUÏDESA LECTORA
NIVELL:P3
TÍTOL DE L’ACTIVITAT

La mestra llegleix el conte amb molta entonació i va
mostrant els dibuixos o làmines

TIPOLOGIA
D’ACTIVITAT DE
FLUÏDESA
LECTORA1
El model lector és
el mestre

LLegim el nom del dia, i anem escrivint lletra per
lletra fent el seu so i mirant el referent del nom a la
taula

Activitats de
conciencia
fonològica

Dia de la setmana

MATERIALS

DESCRIPCIÓ

Contes

Pissarra , guix, retol dia

Hora del conte,
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NIVELL:P4
TIPOLOGIA
D’ACTIVITAT DE
FLUÏDESA
LECTORA2
El model lector és
el mestre

TÍTOL DE L’ACTIVITAT

Quan escrivim o llegim una paraula o frase

Activitats de
conciencia
fonològica

Cada dia el so de les lletres

Ho escrivim a la pissarra i seguint amb el dit ho
llegim entre tots

La lectura assistida

Títol de l’activitat a fer

MATERIALS

DESCRIPCIÓ

Conte

El mestre és el model fent servir l’entonació
adequada

Pissarra, fitxa, PDI

Fitxas

Explicació d’un conte
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RECULL D’ACTIVITATS DE FLUÏDESA LECTORA

NIVELL:P5
MATERIALS

DESCRIPCIÓ

TIPOLOGIA
D’ACTIVITAT DE
FLUÏDESA
LECTORA3
El model lector és
el mestre

Conte

Els contes de la clase, fem hipótesis dels dibuixos i
el títol, explicacions amb dramatització, treball de
paraules copnegudes, identificació i reconeixement.

Conte

Lectures de paraules o frases curtes

La lectura assistida

Imatges

Paraules que rimen, paraules llargues i curtes,
dictats muts, a partir de la imatge llegar la paraula

Activitats de
conciencia
fonològica

Pissarra

Sopes de lletres, discriminació paraula correcta

Activitats
d’entrenament
lector

TÍTOL DE L’ACTIVITAT
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RECULL D’ACTIVITATS DE FLUÏDESA LECTORA
NIVELL:1r
MATERIALS

DESCRIPCIÓ

Llibre de text.
Material internet
Llibre col·lectiu d’aula
Llibres de biblioteca

A l’inici del tema amb textos amb dificultat

Dossier progressiu de
lectura

Enunciats problemes matemàtiques
Lectura col·lectiva
Padrins
Lectura de les grafies (deures)

Lectura setmanal
Llibre de text, dictats i
referents

Medi, lectura individual, reforç
Gramàtica, estructures comuns sons i fonemes

Lectogrup

Gimnàstica ocular

TIPOLOGIA
D’ACTIVITAT DE
FLUÏDESA
LECTORA4
El model lector és
el mestre
El model lector és
l’alumne

TÍTOL DE L’ACTIVITAT

La preparació de la
lectura
expressiva
La lectura assistida
Activitats de
conciencia
fonològica
Activitats
d’entrenament
lector
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RECULL D’ACTIVITATS DE FLUÏDESA LECTORA
NIVELL:2n
MATERIALS

DESCRIPCIÓ

Fotocòpia lectures deures

Lectures, explicació de les paraules amb dificultat

LLIBRE DE TEXT

Enunciats de les activitats de llengua i matemàtiques
Lectura col.lectiva

Lectura de la setmana
Cartells

Lectura individual
Dictats, referents de classe

Lectogrup

Gimnàstica ocular

TIPOLOGIA
D’ACTIVITAT DE
FLUÏDESA
LECTORA5
El model lector és
el mestre
El model lector és
l’alumne
La preparació de la
lectura
expressiva
La lectura assistida
Activitats de
conciencia
fonològica
Activitats
d’entrenament
lector

TÍTOL DE L’ACTIVITAT
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RECULL D’ACTIVITATS DE FLUÏDESA LECTORA
NIVELL:3r
MATERIALS

DESCRIPCIÓ

TIPOLOGIA
D’ACTIVITAT DE
FLUÏDESA
LECTORA6
El model lector és
el mestre

Text El Giraluna
La Estatua de la libertad

El mestre llegeix el text per modelitzar algunes
paraules i l’entonació. Els alumnes tornen a llegar el
text seguint el model donat pel mestre

Textos varis

Lectura de textos diversos

El model lector és
l’alumne

Textos de diferents
tipologies de català i castellà

Lectura de textos seguint diferents moments (abans
de llegar, durant la lectura i després de llegar) i
estratègies de comprensió lectora

La lectura assistida

Lectogrup groc

Els alumnes visualitzen unes lletres i síl·labes en un
espai determinat i en una posició concreta durant 8
segons, Un cop ha passat el temps, reprodueixen
allò que han visualitzat en un full de paper
respectant ordre de lletres i síl·labes i posició

Activitats
d’entrenament
lector

TÍTOL DE L’ACTIVITAT

Gimnàstica ocular
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RECULL D’ACTIVITATS DE FLUÏDESA LECTORA

NIVELL:4t
MATERIALS

DESCRIPCIÓ

Llibre

El mestre llegeix el text per modelitzar algunes
paraules i l’entonació. Els alumnes tornen a llegar el
text seguint el model donat pel mestre
Apadrinament d’alumnes de P5, el padrí es prepara
durant una setmana un conte triat pel seu fillol i
després li explica amb entonació.
Lectura de textos seguint diferents moments (abans
de llegar, durant la lectura i després de llegar) i
estratègies de comprensió lectora. En cada lectura
es treballa una estratègia lectora.
Els alumnes visualitzen unes lletres i síl·labes en un
espai determinat i en una posició concreta durant 8
segons, Un cop ha passat el temps, reprodueixen
allò que han visualitzat en un full de paper
respectant ordre de lletres i síl·labes i posició
Similar a l’anterior però amb paraules primerament
d’una síl·laba i progressivament més llargues
(sistema de sobres per guardar les encertades)
Els alumnes trien les lectures, i les recomanen als

Contes

Lectures diverses

Lectogrup verd

Dominar l’ortografia

TIPOLOGIA
D’ACTIVITAT DE
FLUÏDESA
LECTORA7
El model lector és
el mestre

TÍTOL DE L’ACTIVITAT

El model lector és
l’alumne

Padrins

La lectura assistida

Activitats
d’entrenament
lector

Gimnàstica ocular

Gimnàstica ocular

Altres recursos

Presentacions i recomanacions
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companys.
Presentacions de treballs de medi
Gravacions en vídeo de presentacions

de llibres

RECULL D’ACTIVITATS DE FLUÏDESA LECTORA
NIVELL:5è
MATERIALS

DESCRIPCIÓ

Novel·la de lectura
obligatòria

En algunes sessions és la mestra la que llegeix la
lectura als alumnes

TIPOLOGIA
D’ACTIVITAT DE
FLUÏDESA
LECTORA8
El model lector és
el mestre

Llibres de la biblioteca

Els alumnes de 5è fan de padrins d ‘un alumne de 1r
. El fan llegir però ells també llegeixen en veu alta.

El model lector és
l’alumne

Preparació del poema , es llegeix, comenta el
vocabulari, entendre el que explica el poema, la
intenció de l’autor
Ho llegir per primera vegada, després ho llegim en
silenci i per últim ho tornem a llegir en veu alta.

La preparació de la
lectura
expressiva
Les relectures

Lectura de textos seguint diferents moments (abans
de llegar, durant la lectura i després de llegar) i
estratègies de comprensió lectora. En cada lectura
es treballa una estratègia lectora.

La lectura assistida

Poema

Un text no gaire llarg

TÍTOL DE L’ACTIVITAT

Llibre del trimestre

Padrins lectors
El poema Canción del Pirata

Fluidesa

ILEC
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Lectogrup vermell

Els alumnes visualitzen unes lletres i síl·labes en un
espai determinat i en una posició concreta durant 8
segons, Un cop ha passat el temps, reprodueixen
allò que han visualitzat en un full de paper
respectant ordre de lletres i síl·labes i posició

Activitats
d’entrenament
lector

Gimnàstica ocular

RECULL D’ACTIVITATS DE FLUÏDESA LECTORA

NIVELL:6è
MATERIALS

DESCRIPCIÓ

TIPOLOGIA
D’ACTIVITAT DE
FLUÏDESA
LECTORA9
El model lector és
el mestre

Llibres de lectura

Lectura per part del mestra

Llibres de lectura, enunciats,
lectures

Anàlisi per part del compnys de volum, entonació,
pronunciació, rapidesa.

El model lector és
l’alumne

Enunciats, lectures, poemes

Marcar signes de puntuació, distribuir amb diferents
colors les comes, els punts, entonació, interrogació i
exclamacions

La preparació de la
lectura
expressiva

TÍTOL DE L’ACTIVITAT

Al primer capítol del llibres
obligatoris.
Al iniciar un tema.

Conscienciar-los sobre entonació
, punts, comes interrogants..

9
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Enunciats, lectures

El mestre llegeix i reflexiona en veu alta per que ha
de fer la pausa, perquè ha canviat l’entonació, ho ha
exagerat una paraula.

La lectura assistida

Vocabulari de les lectures

Distingir sonor/sord

Quadern de treball
“Col.leccionista d’estrelles”

Obrir el camp visual, buscar repeticions en llistats,
coses que han canviat en un text

Activitats de
conciencia
fonològica
Activitats
d’entrenament
lector
Altres recursos

Reflexionar sobre la pròpia lectura , per tal de
millorar.

Discriminació auditiva,
reconeixement del punt
d’articulació i assoliment.

Gravant-se llegint

58

AIL – Aprenentatge Inicial de la lectura
L’aprenentatge de la lectura és una activitat que fa referència a processos cognitius, socials, afectius i
evolutius. Aprendre a llegir suposa aprendre un conjunt d’habilitats i de destreses que permetran
construir i dotar de significat un text, en el marc d’un aprenentatge social i compartit, amb una profunda
consideració pel moment evolutiu de l’alumnat i en un ambient afectiu, respectuós i estimulant.
1- Quins coneixements tenen els infants sobre la lectura?
Tots els infants disposen, en major o menor grau, de coneixements previs relacionats amb la lectura.
L’avaluació de la lectura en els primers nivells de l’escolarització caldrà que tingui per primer objectiu
detectar en quin punt es troben aquests coneixements per adequar l’acció docent de la manera més
ajustada possible a les necessitats de l’alumnat.
2- Quines fases podem reconèixer en l’aprenentatge de la lectura?
A partir de l’anàlisi i de la interpretació de les respostes de l’infant, podrem comprovar quina estratègia
empra, preferentment, per atribuir significat als mots. Això ens porta a reconèixer diverses fases en
l’aprenentage de la lectura segons Ferreiro i Teberosky :
• Fase no diferenciada. El text i la imatge formen una unitat indissoluble. L’infant pot imitar l’acte de
llegir i anomena el que va veient, però té dificultats per atribuir significat al text escrit encara que
acompanyi una imatge. No distingeix entre el text i la imatge.
Què podem fer per ajudar-lo a passar a l’etapa següent?
- Llegir-li molt. Ajudar-lo a fer hipòtesis de títols de contes, noms...
- Fer lectures funcionals del nom en les seves pertinences.
- Identificar rètols. Diferenciar la imatge del text.
• Fase diferenciada o descriptiva. En aquest nivell ja acostumen a diferenciar el dibuix de les lletres,
reconeixen marques de productes comercials, poden imitar l’acte de llegir —fan “veure que
llegeixen”—, acostumen a for-mular hipòtesis de significat de les paraules a partir de les il·lustracions
o del context i és ben possible que ens preguntin: “Què hi diu aquí?”.
Els infants cercaran la significació dels mots en el context extralingüístic i no pas en el lingüístic,
encara, inde-pendentment de la llargada del mot o mots que li proposem. Els mots escrits encara no
són portadors de sig-nificació per raó de les seves lletres, la significació es deriva del context,
majoritàriament.
3- Què podem fer per ajudar-lo a passar a l’etapa següent?
- Fer lectures compartides modelitzades.
- Fer activitats que els ajudin a reconèixer que el text no varia.
- Fer activitats de discriminació visual, auditiva i de consciència fonològica
• Fase logogràfica. Lectura quantitativa. Els infants acostumen a reconèixer visualment alguna lletra,
reconeixen globalment les paraules més treballades, poden arribar a relacionar la llargada de la
paraula escrita amb la del discurs oral. Comencen a utilitzar les hipòtesis que es deriven del
reconeixement d’algun tipus d’unitat gràfica. Ara bé, encara no són sistemàtics en aquest
reconeixement i, en aquesta cerca d’informació en el text escrit, po-ques vegades comprovaran les
seves hipòtesis.
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• Fase logogràfica. Lectura qualitativa. Els infants ja efectuen hipòtesis del significat d’algunes paraules
a partir de les lletres que reconeixen, també poden demanar la verificació de l’adult en la lectura d’una
paraula o frase: aquí hi diu pilota? i, per tant, per llegir combinen informació d’algunes lletres que ja
coneixen amb paraules per-cebudes globalment. És a dir, van cercant una certa correspondència entre
allò que està escrit i allò que antici-pen sense ser, encara, gaire sistemàtics en la verificació de les
seves hipòtesis.
4- Què podem fer per ajudar-lo a passar a l’etapa següent?
- Preparar bé diverses situacions de lectura: col·lectiva, relectura, lectura funcional...
- Fer-lo adonar de la relació quantitativa entre el text escrit (què llegim) i el text oral (què diem).
- Fer-lo fixar en les lletres i paraules que ja coneix i que acompanyen les il·lustracions.
- Proporcionar-li estones de lectura per imitar, rellegir, reconèixer paraules.
- Fer de la lectura una necessitat per resoldre accions concretes.
• Fase alfabètica. Arribats a aquesta fase, els alumnes estan molt centrats i concentrats, de vegades
massa i tot, en el procés de desxiframent alfabètic. Acostumen a llegir lletrejant per síl·labes i sovint
necessiten vocalitzar mentre llegeixen. Els sembla que “si no se senten no estan llegint”. Els treballs
dedicats al reconeixement global dels mots i a fer un bon treball previ amb el context els permetrà
passar a la fase següent i a formular hipòtesis i anticipacions plausibles que ells mateixos aniran
comprovant amb la nostra ajuda.
5- Què podem fer per ajudar-lo a passar a l’etapa següent?
- Preparar el màxim d’imputs de qualitat i de diverses situacions de lectura: col·lectiva, relectura,
lectura per parelles, lectura funcional...
- Fer activitats per fer-li reconèixer mots de manera global.
- Fer-lo adonar de la importància dels indicadors textuals.
- Fer-li desenvolupar les diferents estratègies de comprensió.
- Fer activitats de millora de la consciència fonològica.
• Fase ortogràfica. Serà la que ens permet dir “treballadó”33, tot i que s’escrigui treballador. En
aquesta fase dar-rera, els infants “llegeixen a cop d’ull”. Utilitzen, per tant, la via lèxica per reconèixer
els mots que els resulten co-neguts i només desxifren aquells la significació dels quals els resulta
desconeguda. La combinació dels mecanismes d’anàlisi i de síntesi i les habilitats d’anticipació i de
verificació els portaran a la interpretació global i expressiva del text.
6- Què podem fer per ajudar-lo a passar a l’etapa següent?
- Exercitar els diferents tipus de lectura en tota classe de situacions.
- Ajudar-lo a centrar la lectura a partir de l’objectiu.
- Proposar-li per llegir diferents tipologies textuals i diferents objectius.
- Polir hàbits de lectura i adquirir fluïdesa.
- Aplicar estratègies de comprensió lectora.
- Ajudar-lo a ampliar el seu propi “lexicó”
7- Els processos de descodificació
Ensenyar a llegir és molt més que ensenyar a descodificar, és necessària també una bona comprensió
del text. Per això, cal proporcionar experiències lectores, contextualitzades i amb sentit, a partir de les
vivències i els interessos dels infants.
El procés de descodificació en el procés lector:
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Els diversos procediments i estratègies implicats en la descodificació són els següents:

Discriminació visual
Permet distingir grafies, síl·labes i paraules semblants amb un cop d’ull i memoritzar-les. El
processament visual de la informació escrita és complementari al processament fonològic i és
fonamental en la lectura per la via lèxica.
Consciència fonològica
És la capacitat de ser conscient de les unitats en què es pot dividir la parla.
Habilitat de sentir, identificar i manipular els sons concrets de la llengua oral.
Evolució de la CF, Enriqueta Garriga
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Aplicació de la via fonològica, de la via lèxica
La descodificació per la via lèxica (també anomenada via visual o global) implica descodificar la paraula a
partir del reconeixement global.
La descodificació per la via fonològica implica segmentar correctament la paraula per síl·labes i per
fonemes, i donar valor sonor a les grafies.
8- Les estratègies de descodificació
N’hi ha moltes i variades, i ajuden al desenvolupament i la millora dels procediments. Cal pensar
quines són més adequades per a cada activitat de lectura i en quin moment del procés lector seran
més adients.
ABANS

DURANT

DESPRÉS

- Fer hipòtesis lectores a partir de la imatge que acompanya el text i relacionar-les
amb els coneixements grafofònics.
– Fer hipòtesis lectores a partir dels indicis gràfics.
– Cercar la paraula, lletra o fragment que es repeteix.
– Cercar les paraules que són llargues, i les que són curtes.
– Cercar les paraules que creiem que seran fàcils de llegir, i les que seran difícils.
– Buscar paraules amb una qualitat determinada (ex.: tenen la lletra..., acaben
amb la lletra...).
– Comptar quantes paraules té una frase. Quantes síl·labes té una paraula.
Quantes lletres té una paraula.
– Buscar paraules que comencin, acabin amb la mateixa lletra de la paraula que ja
sabem.
– Recordar les paraules que ja sabem.
– Buscar paraules conegudes.
– Lectura i aplicació per part dels aprenents de les estratègies de descodificació.
– Seguir la direccionalitat del text.
– Llegir les paraules per fragments (síl·labes, fonemes...).
– Relectura d’una paraula descodificada.
– Llegir paraules curtes o els connectors treballats per la via lèxica.
– Consultar un referent d’aula per saber quina lletra és o quin so té la lletra o la
síl·laba que la conté.
– Rellegir el text.
– Activitats per sistematitzar una grafia o un so determinats.
– Memoritzar paraules d’ús freqüent.
– Dictar una paraula lletra a lletra o una frase paraula per paraula.
– Activitats per distingir el so (ex.: la g sona com gat o sona com gerani?), usant
els referents de l’abecedari d’aula.
– Relectura del text.
– Manipular el text: confegir, ordenar, substituir un fragment...

9- Quins tipus d’activitats es poden desenvolupar?
Es poden fer diferents tipus d’activitats en contextes diversos: lectures col·lectives, en petit grup,
per parelles, individualment.
La lectura expressiva per part del docent i de l’alumne per:
– Oferir a l’alumnat un model de lectura.
– Fer gaudir del llenguatge escrit.
– Facilitar que l’alumnat s’apropiï de les característiques de la llengua escrita.
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– Compartir amb l’alumnat textos d’un nivell lector superior al que podrien accedir autònomament.
Per part de l’alumne implica la preparació i l’entrenament de la lectura d’un text per ser llegit davant
d’un auditori. És una activitat que genera autovaloració i reconeixement del propi nivell lector.
•

Activitats de descodificació: Per facilitar a l’alumnat l’adquisició progressiva dels procediments
implicats en l’adquisició del codi.

•

El treball de la frase permet iniciar-se en el coneixement gramatical de diferents estructures
sintàctiques, reconèixer paraules globalment, i establir correspondències grafia-so. Establir relacions
entre la llengua oral i la llengua escrita.

• Activitats de comprensió: Tenen com a finalitat centrar l’atenció de l’alumne en la comprensió de
textos breus o de fragments. Activitats com: contestar preguntes, omplir buits, relacionar text i
imatge, recompondre textos, classificar paraules i fra-ses, acomplir ordres...
• Activitats per exercitar l’ús d’estratègies de comprensió lectora: Mitjançant aquestes activitats es
poden treballar de manera col·lectiva o individual diferents estratègies com formular hipòtesis i
comprovar-les, fer connexions, fer inferències i recapitular.
• Lectura guiada: El docent contribueix a la lectura i a la comprensió del text que llegeixen els seus
alumnes (o que els llegeix ell mateix quan es tracta d’alumnes que encara no dominen el codi) per la
via de formular-los preguntes, de fer-los adonar de la importància i del significat d’un determinat
connector, de proposar-los aturades per fer recapitulacions col·lectives orientades pels objectius de la
lectura i també per la via de la discussió guiada.
• L’escolta estructurada: És un tipus de lectura que permet treballar les estratègies de comprensió
sense la necessitat que l’alumne descodifiqui. El docent llegeix un text en veu alta i es va aturant per
proposar-los de fer hipòtesis i inferències, per demanar que els alumnes facin recapitulacions, per ferlos preguntes de tipologia diversa…
• Lectura compartida: Mestra i alumnes llegeixen i construeixen, conjuntament, el significat del text. En
una mateixa seqüència didàctica l’ensenyant pot fer modelatge d’una estratègia determinada (de
descodificació o de comprensió) i deixar que els alumnes assumeixin en altres fragments la
responsabilitat de descodificar o de comprendre el text.
• Lectura autònoma o silenciosa: L’alumne ha de poder seleccionar les lectures, i ha de poder llegir
sense interrupcions. La lectura autònoma permet a l’alumne seguir el seu ritme de lectura, i aplicar i
practicar les estratègies de lectura que està aprenent. També rebaixa el nivell de tensió emocional
perquè no ha de llegir davant dels altres i perquè no ha de ser avaluat ni fer una feina posterior.
També caldria incloure el fet de poder “seguir amb els ulls” el relat d’un text enregistrat.
• La relectura de textos: Es tracta d’una activitat motivadora perquè dóna seguretat a l’aprenent. Com
que l’alumne ja coneix el significat del text, se centra en la mecànica i en la fluïdesa, posa en pràctica
estratègies de descodificació, s’autoregula, i aprofundeix en la comprensió del text.
Amb quins materials caldria treballar preferentment?
• Significatius per als infants i funcionals, que els serveixin per millorar l’autonomia i la seva comunicació
en relació a l’entorn proper.
• Els més usuals en el context social i escolar dels alumnes.
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• Manipulatius, ja que permeten dur a terme activitats motivadores i lúdiques, que faciliten un
entrenament reiteratiu. També permeten l’experimentació i l’adequació als diferents nivells o ritmes
d’aprenentatge, ja que un mateix material pot utilitzar-se amb diferent grau de dificultat.
Diversos, però sense necessitat de seqüenciar-los amb rigidesa. Noms propis: dels alumnes, dels
docents, del personal no docent, dels carrers del barri, de pobles propers, etc.; noms comuns
organitzadors de l’entorn pro-per: calaixos, dependències escolars, capses de materials; circulars a les
famílies; fulletons publicitaris; notes internes a altres membres de la comunitat educativa; correus@;
llistes: tipus de serps, carrers, mesos de l’any, aliments, marques de cotxes, noms dels infants, títols de
contes, noms de personatges de contes; pobles i ciu-tats propers, etc.; receptes culinàries en fred;
instruccions de muntatge; acords d’assemblea; llibres de la biblio-teca de l’aula: narracions, llibres i
textos poètics: endevinalles, dites, poemes, rodolins; llibres i textos informa-tius; noticiaris de classe o
de l’entorn; cançoners.

64

ANNEX
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EXEMPLE DE TALLER DE LECTURA
TEXT
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ESTRATÈGIA QUE ES DESENVOLUPA: FER INFERÈNCIES
TEXT: L’APARELL DIGESTIU I LA DIGESTIÓ
1. MINI LLIÇÓ (15’)
CONNEXIÓ
Sabíeu que un llançament de
penalti de Handbol es fa a una
distància de 7 metres?
(es pot veure imatge a la PDI)
I ara, us podeu imaginar que tenim
en el cos alguna cosa que mesura
7 metres??
Doncs sí, l’intestí prim. Avui veurem
què tenim per dins del cos.

MODELATGE

Començaré jo fent una lectura en veu alta perquè veieu com faig les
inferències.
Començo llegint el títol. L’aparell digestiu i la digestió.
M’aturo. Em pregunto què vol dir “aparell”, em recorda a “màquina,
electrodomèstic”...digestiu i digestió...són paraules de la mateixa
família (tenen la mateixa arrel). Recordo els pares quan em diuen
que m’estigui quieta després de menjar per fer bé la digestió. Crec
que té a veure amb els aliments i el que mengem.
Els ulls se me’n van al dibuix. Veig el que tenim per dins del cos.
L’aparell digestiu i la digestió em parlaran d’alguna cosa que tinc
dins del cos (ho veig al dibuix), com una màquina (aparell) que
necessita els aliments (la digestió)...
Segueixo llegint: A la part esquerra veig paraules amb majúscula
(com subtítols) i a la part dreta del dibuix veig números, 4 passos
(com en el text instructiu que hem treballat a classe).
Continuo per la banda esquerra: llegeixo La boca (subtítol) i una línia
que l’assenyala en el dibuix. Em fixo que de tots els subtítols surt
una fletxa que me’ls situa dins del cos. Segueixo llegint: És la cavitat
per on entren els aliments al nostre cos. Ostres, cavitat, no sé què
vol dir, em recorda a la paraula “cova”, potser sí, podríem dir que la
boca és una cova, una entrada, per on comença tot.

PARTICIPACIÓ ACTIVA
Fixeu-vos amb la graella.
Veieu què hi he escrit?
Vinga, intenteu fer els
següents 2 subtítols
(l’esòfag i l’estómac),
ompliu la graella amb la
parella del costat i després
ho comentarem tots junts.

ENLLAÇ

Ara crec que els que ens
queden els podreu
resoldre vosaltres sols.
Recordeu d’anar
omplint la graella a poc
a poc. Feu inferències
per comprendre millor
de què us parlen.
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2. LECTURA INDEPENDENT (20’/30’)
El docent es desplaça per acompanyar els alumnes que ho necessiten durant la lectura independent del text i els dóna l’ajut que necessitin.
Interrupció de la lectura independent
Desprès de 15’ de lectura independent el docent interromp la lectura per recordar com s’ha d’omplir la graella.
Es continua el treball.
3. PARLEM DEL TEXT (COMPARTIR I REFLEXIONAR) (15’)

Es comenten les anotacions. Veiem tots junts el procés que han seguit; si han fet inferències per deduir el significat de paraules, per comprendre millor el text...
Us ha anat millor fer servir les inferències per entendre el text? Us ha ajudat?
L’alumne que acaba molt ràpid se li pot donar més feina per fer o bé pot donar un cop de mà als que els costi més.
L’alumne amb dificultats pot treballar amb parella o bé el mestre/la mestra aprofitarà el moment de lectura independent.
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TALLER FER INFERÈNCIES: L’APARELL DIGESTIU I LA DIGESTIÓ
La meva parella de treball és: ...................................
Subtítol

Paraules per inferir (=deduir, pensar)

Inferències (=deduccions, reflexions)

LA BOCA

cavitat

Cova, entrada per on passen els aliments. On
comença la digestió, el procés.

LA FARINGE

Comunica la boca amb l’esòfag

Enllaça, uneix dues parts, la boca i l’esòfag (que
m’expliquen a continuació què és). Veig al dibuix
que és un “conducte”, un “tros de tub”.

L’ESÒFAG

L’ESTÓMAC
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EXEMPLE LLEGIR PER APRENDRE
TEXT
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CONSIDERACIONS DOCENTS
PRÈVIES A LA PRESENTACIÓ DE
L’ACTIVITAT

POSSIBLES DIFICULTATS

COM LES TRACTARÉ?

ENVERS EL LECTOR

Hi ha un grup reduit d’alumnes que presenten
dificultats de comprensió i interpretació.

El mestre farà les parelles perquè els alumnes
amb dificultat tinguin un “alumne ajudant” al
costat.

ENVERS EL TEXT

Paraules a tenir en compte: EVOLUCIÓ i
POBLACIÓ.

Rescatem la paraula del tema 4 (L’evolució de les
espècies). POBLACIÓ: La busquem al diccionari
(1.Conjunt d’habitants d’un lloc. 2. Ciutat, vila o
poble: La Volta ciclista a Catalunya passa per
poblacions molt importants) i fem una estimació
de la població de Castelldefels.

ENVERS L’ACTIVITAT PLANTEJADA

No estan acostumats a veure gràfiques i aquesta
és complexa.

Se’ls mostraran diferents tipus de gràfiques
(ABANS de llegir). Primerament intentaran deduir
informació per parelles.
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SEQÜENCIACIÓ DE
L’ACTIVITAT

Què fa el docent?

Què fa l’alumne?

Materials i recursos

ABANS DE LLEGIR

Presentar diferents tipus de gràfiques
(diagrama de barres, del temps,…) a la
PDI.

Les observa i intenta comprendre-les.

Buscar diferents gràfiques.
PDI de l’aula.

Deixem un temps i les comentem
col·lectivament.
DURANT LA LECTURA

Presentar només la imatge de la gràfica,
sense les preguntes de comprensió.
Es deixa un temps.
Depenent de les respostes es modela
més o menys perquè entenguin els valors
de X i Y (nombre de persones i anys) i així
puguin respondre les preguntes de
comprensió.

DESPRÉS DE LLEGIR

Comenten entre ells (ningú té el full)
com l’interpreten. La consigna és que
han d’arribar a un acord i qualsevol
dels dos components de la parella han
de saber respondre el mateix.

Gràfica en format digital per projectar.
PDI.

Responen les preguntes de
comprensió per parelles.

Correcció col·lectiva.

Correcció col·lectiva.

Se’ls planteja una activitat per concloure
el treball de les gràfiques.

Elaborar una gràfica. Tenen 3 opcions:
sobre les extraescolars que practiquen
a l’escola, temperatures en una
setmana o aniversaris dels alumnes de
la classe.
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PORTAFOLI DE LECTURA

76

ÀMBIT LINGÜÍSTIC- Dimensió comprensió lectora
E.I
Què ha
d’aprendre?
Continguts

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

ABANS DE LA
LECTURA

ABANS DE LA
LECTURA

ABANS DE LA
LECTURA

ABANS DE LA
LECTURA

ABANS DE LA
LECTURA

ABANS DE LA
LECTURA

ABANS DE LA
LECTURA

Realitzar
hipòtesis sobre la
lectura basant-se
en les imatges i el
títol.

Realitzar
hipòtesis sobre la
lectura basant-se
en les imatges i el
títol.

Realitzar
hipòtesis sobre la
lectura basant-se
en les imatges i el
títol.

Anticipació:
Realitzar
hipòtesis sobre la
lectura basant-se
en les imatges i el
títol.

Anticipació:
Realitzar
hipòtesis sobre la
lectura basant-se
en les imatges i el
títol.

Anticipació:
Realitzar
hipòtesis sobre la
lectura basant-se
en les imatges i el
títol i subtítol.

Anticipació:
Realitzar
hipòtesis sobre la
lectura basant-se
en les imatges i el
títol i subtítol.

DURANT LA
LECTURA

DURANT LA
LECTURA

DURANT LA
LECTURA

DURANT LA
LECTURA

DURANT LA
LECTURA

DURANT LA
LECTURA

DURANT LA
LECTURA

A nivell oral,
seguint la lectura
de la mestra,
comprovar les
hipòtesis fetes
anteriorment i
realitzar noves
hipòtesi a mesura
que llegim el text.

Lectura en veu
alta.(A principi de
primer)
Lectura silenciosa
(3r trimestre de
1r).
Comprovar les
hipòtesis fetes
anteriorment.
Realitzar noves
hipòtesi a mesura
que llegim el text.

Lectura en veu
alta.(A principi de
primer)
Lectura silenciosa
(3r trimestre de
1r).
Comprovar les
hipòtesis fetes
anteriorment.
Realitzar noves
hipòtesi a mesura
que llegim el text.

Identificació de
mots.
Fer inferències.
Relació entre els
fragments.
Identificació dels
signes de tot
tipus.
-Realitzar la
lectura amb una
correcta
entonació i
fluïdesa.
-utilització del
diccionari.
Estratègies per la

Identificació de
mots.
Fer inferències.
Relació entre els
fragments.
Identificació dels
signes de tot
tipus.
-Realitzar la
lectura amb una
correcta
entonació i
fluïdesa.
-utilització del
diccionari.
Estratègies per la

-Realitzar la
lectura amb una
correcta
entonació,
velocitat i
fluïdesa.

-Realitzar la
lectura amb una
correcta
entonació,
velocitat i fluïdesa

Estratègies per la
cerca
d’informació
internet (cerca de
mots clau).

Estratègies per la
cerca
d’informació
internet (cerca de
mots clau).

cerca
d’informació
internet (cerca de
mots clau).

cerca
d’informació
internet (cerca de
mots clau).

DESPRÈS DE LA
LECTURA
Extreure la idea
principal de la
lectura.
-Reelaboració del
text (síntesi).
-sentit crític vers
la informació del
text.

DESPRÈS DE LA
LECTURA
Extreure la idea
principal de la
lectura.
-Reelaboració del
text (síntesi).
-sentit crític vers
la informació del
text.

DESPRÈS DE LA
LECTURA

DESPRÈS DE LA
LECTURA

-Reelaboració del
text (síntesi).
-sentit crític vers
la informació del
text.

-Reelaboració del
text (síntesi).
-sentit crític vers
la informació del
text.

DESPRÈS DE LA
LECTURA

DESPRÈS DE LA
LECTURA

DESPRÈS DE LA
LECTURA

Síntesi oral de la
lectura.

Síntesi oral de la
lectura.

Síntesi oral de la
lectura.

Trobar la resposta
literal a les
preguntes fetes.

Trobar la resposta
literal a les
preguntes fetes.

ESTRAGTÈGIES
DE COMPRENSIÓ

ESTRAGTÈGIES
DE COMPRENSIÓ

ESTRAGTÈGIES
DE COMPRENSIÓ

ESTRAGTÈGIES
DE COMPRENSIÓ

ESTRAGTÈGIES
DE COMPRENSIÓ

ESTRAGTÈGIES
DE COMPRENSIÓ

ESTRAGTÈGIES
DE COMPRENSIÓ

RECONÈIXER
-una paraula
-un dibuix a partir
d’una paraula.
-so-grafia

RECONÈIXER
-una paraula
-un dibuix a partir
d’una paraula.
-frases
relacionades amb
el dibuix
-Personatges a
partir de frases.

RECOMPONDRE
-paraules i
Frases.

RECOMPONDRE
-paraules i
frases.

RECOMPONDRE
-textos.

RECOMPONDRE
-textos.

COMPLETAR
-còmics.

COMPLETAR
-frases triant
entre 3paraules.
-frases sense
alternatives.
-frases mirant el
model.

COMPLETAR
-textos

TÍTOLS
-posar titular a
notícia.

CONTINUAR
-textos
informatius.

REPRESENTAR
-un text en un
mapa de
conceptes.
-esquemes.
-quadre de doble
entrada.

RELACIONAR
-paraula amb
dibuixos.

TÍTOLS
-relacionar titular
amb notícia.
CONTINUAR

CONTINUAR
-textos
instructius.

REPRESENTAR
-un text en un
mapa de
conceptes.
-quadre de doble

RECOMPONDRE
-paraules i frases
senzilles.

BUSCAR
INFORMACIÓ
-llistes.
INFERIR
-informació d’un
text.

SEPARAR
-paraules d’una
frase.
RELACIONAR
-frases amb
dibuixos.
-paraules
semànticament.
-paraules per fer
frases.
RECOMPONDRE
-paraules i
Frases.
COMPLETAR
-dibuixos a partir
d’instruccions.
RESUMIR
-una definició en
una paraula.
BUSCAR
INFORMACIÓ
-plànols i mapes.
-llistes.
INFERIR
-informació d’un
text
IDENTIFICAR
-incoherències.

TÍTOLS
-triar títols.
-escriure conte a
partir d’un títol.
CONTINUAR
-historietes.
-frases en grup.
REPRESENTAR
-un text amb
vinyetes.
BUSCAR
INFORMACIÓ
-quadres de doble
entrada.
INFERIR
-informació d’un
text.
IDENTIFICAR
-incoherències

-contes
REPRESENTAR
-un text en un
mapa de
conceptes.
RESUMIR
-idees principals
d’un text.
-escriure un
resum.
IDENTIFICAR
-incoherències

REPRESENTAR
-un text en un
mapa de
conceptes.
RESUMIR
-idees principals
d’un text.
-escriure i/o un
resum.
BUSCAR
INFORMACIÓ
-diaris
-diccionaris
INFERIR
-informació d’un
text
IDENTIFICAR
-incoherències

entrada.
RESUMIR
-idees principals.
-escriure i/o triar
un resum.
BUSCAR
INFORMACIÓ
-diaris
-diccionaris
-web
-cartelleres i
programacions.
INFERIR
-informació d’un
text

RESUMIR
-idees principals.
-escriure un
resum.
BUSCAR
INFORMACIÓ
-diaris
-diccionaris
-web
-Enciclopèdies
online.
-cartelleres i
programacions.
-plànols i mapes.
INFERIR
-informació d’un
text

PROCEDIMENTS I
ACTITUDS
-interès per la
lectura.
-us del text com a
font d’informació
i com a mitjà de
comunicació.
-Utilització de la
biblioteca com a
eina de cerca
d’informació.

Per a què ho ha
d’aprendre?
Competències
Com ho ha
d’aprendre?
Metodologia

PROCEDIMENTS I
ACTITUDS
-interès per la
lectura.
-us del text com a
font d’informació
i com a mitjà de
comunicació.
-Utilització de la
biblioteca com a
eina de cerca
d’informació.

PROCEDIMENTS I
ACTITUDS
-interès per la
lectura.
-us del text com a
font d’informació
i com a mitjà de
comunicació.
-Utilització de la
biblioteca com a
eina de cerca
d’informació.

Competència 4, 5, 6 i 7

PROCEDIMENTS I
ACTITUDS
-interès per la
lectura.
-us del text com a
font d’informació
i com a mitjà de
comunicació.
-Utilització de la
biblioteca com a
eina de cerca
d’informació.

PROCEDIMENTS I
ACTITUDS
-interès per la
lectura.
-us del text com a
font d’informació
i com a mitjà de
comunicació.
-Utilització de la
biblioteca com a
eina de cerca
d’informació.

Competència 4, 5, 6 i 7

Activitats prèvies (orals).
—Definir la finalitat i l’objectiu de la lectura.
—Anticipar-ne el contingut (a partir de títols, subtítols, imatges...).
Activar coneixements previs. Utilitzar el context i altres indicadors.
Formular preguntes, hipòtesis, anticipar continguts.
— Fer una lectura interactiva (mestre, alumnes).
Construir progressivament el significat del text.
Pensar, avaluar, criticar, formular preguntes mentre es llegeix.
Verificar i reformular hipòtesis.
identificar i corregir els errors de lectura.
—Recapitular (amb l’ajuda del mestre o la mestra).

PROCEDIMENTS I
ACTITUDS
-interès per la
lectura.
-us del text com a
font d’informació
i com a mitjà de
comunicació.
-Utilització de la
biblioteca com a
eina de cerca
d’informació.

PROCEDIMENTS I
ACTITUDS
-interès per la
lectura.
-us del text com a
font d’informació
i com a mitjà de
comunicació.
-Utilització de la
biblioteca com a
eina de cerca
d’informació.

Competència 4, 5, 6 i 7

Activitats.
Es comença fent les activitats de manera col·lectiva per a afavorir el domini de les estratègies i per a potenciar la interacció en gran grup.
L’alumne fa autònomament la tasca escrita, i al final de la sessió explica i contrasta el procés que ha seguit per a dur-la a terme i les respostes
que ha donat. És millor que els alumnes facin les activitats per parelles per a establir una interacció que els ajudi a adquirir autonomia.
Els materials o sessions en els que es treballa la comprensió lectora són: Lectogrup, Taller de lectura, ILEC. Cada tutor trobarà a la seva aula
una carpeta on s’especifiquen quines sessions cal dur a terme en cada curs.
Com sabrem si
l’aprés?
Avaluació

AVALUACIÓ INICIAL
Es realitza una avaluació prèvia dels coneixements de l’alumnes.
A Primària es passen proves estandaritzades (ACLs i eficàcia lectora) a principi de curs.
AVALUACIÓ FORMATIVA
El seguiment de l’alumne es farà en base a l’avaluació continua.
Els fulls de seguiment del material Lectogrup ens poden servir per a enregistrar aquesta avaluació continuada.
AVALUACIÓ FINAL
El seguiment que s’ha realitzat durant el curs dóna una visió global de l’assoliment de totes les estratègies de comprensió lectora.
Per a avaluar els alumnes i les alumnes al final de curs, es tornen a passar les mateixes proves d’avaluació utilitzades en l’avaluació inicial i es
constata el progrés personal que ha fet cadascú.
És convenient que els alumnes i les alumnes facin una valoració qualitativa oral de com ha anat el curs i que expressin el grau de satisfacció
personal del treball fet i dels resultats obtinguts.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC – Dimensió expressió escrita (procés)
EDUCACIÓ
INFANTIL

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

Què ha
d’aprendre?

ORAL :

ORAL:

Continguts

Abans de
començar a
escriure hi ha
tot un treball
d’imatges /
vocabulari.

Abans de
començar el
text escrit hi ha
tot un treball
d’imatges /
vocabulari.

PLANIFICAR

PLANIFICAR

PLANIFICAR

PLANIFICAR

PLANIFICAR

PLANIFICAR

PLANIFICAR

Col·lectiu:

1-Donar
imatges.

Fer servir el guió
de la tipologia
textual que es
treballa

Fer servir el guió
de la tipologia
textual que es
treballa

Fer servir el guió
de la tipologia
textual que es
treballa

Fer servir el guió
de la tipologia
textual que es
treballa

Fer servir el guió
de la tipologia
textual que es
treballa

Discriminació
fonètica dels
sons de les
paraules que es
treballen.

Pluja de
vocabulari
Fer servir el guió
de la tipologia
textual quan
s’inicia el treball
de la nota.

ESCRIURE
De forma
col·lectiva es fa
l’escriptura de
la paraula

ESCRIURE
1-A partir de la
imatge escriure:
Nom de
l’objecte

En un full cada
alumne escriu el
seu

Paraules
relacionades

ESCRIURE
2 paràgrafs.

ESCRIURE
3 paràgrafs de
dues línies.

ESCRIURE
3 paràgrafs de 4
línies amb
connectors.

ESCRIURE
Més de 3
paràgrafs de 4
línies amb
connectors.

ESCRIURE
Més de 3
paràgrafs (sense
límit de línies)
amb
connectors,
coherència ,
puntuació

REVISAR
Revisió per part
del mestre

REVISAR
Per parelles,
individual, en
grup i la mestra

REVISAR
Per parelles,
individual, en
grup i la mestra

REVISAR
Per parelles,
individual, en
grup i la mestra

REVISAR
Per parelles,
individual, en
grup i la mestra

TIPOLOGIA
Poema,
descripció (inici)
i endevinalles

TIPOLOGIA
Anunci,
descripció,
recepta(text
instructiu)

TIPOLOGIA
Notícia, còmic,
narració

TIPOLOGIA
Mapa
conceptual,
resum , text
instructiu
(normes de joc,
medicació...)

TIPOLOGIA
Poesia
(cal·ligrama...)
text expositiu,
biografia i
autobiografia

Frases
relacionades
REVISAR
La revisió és ora
l i individual
amb el mestre

REVISAR
Rúbrica per
omplir amb
emoticones.
Revisió per part
del mestre

TIPOLOGIA
paraules

TIPOLOGIA
Frases,rodolins i
notes

UTILITZACIÓ DE
PROGRAMARI
INFORMÀTIC

UTILITZACIÓ DE
PROGRAMARI
INFORMÀTIC

UTILITZACIÓ DE
PROGRAMARI
INFORMÀTIC

UTILITZACIÓ DE
PROGRAMARI
INFORMÀTIC

UTILITZACIÓ DE
PROGRAMARI
INFORMÀTIC

UTILITZACIÓ DE
PROGRAMARI
INFORMÀTIC

UTILITZACIÓ DE
PROGRAMARI
INFORMÀTIC

Escriure
paraules en un
processador de
textos

Escriure un
llistat de
paraules
separades per
espai en un
processador de
textos

Escriure frases
curtes en un
processador de
textos.

Iniciació al
Word
Amb fitxes
tècniques

Aprofundiment
al Word.
Escriptura de
textos

Iniciació al
Power Point per
la presentació
d’un treball
escrit

Aprofundiment
del Power Point
per la
presentació
d’un treball

Aprofundiment
al Word.

Aprofundiment
al Word.

BONA
PRESENTACIÓ

BONA
PRESENTACIÓ

BONA
PRESENTACIÓ

BONA
PRESENTACIÓ

BONA
PRESENTACIÓ

BONA
PRESENTACIÓ

BONA
PRESENTACIÓ

No es valora

Escriptura amb
llapis i bona
lletra

Escriptura amb
llapis i bona
lletra

Valoració de la
bona lletra per
passar a
bolígraf, títols
en verd, marges
i dibuixos

Valoració de la
bona lletra en
bolígraf, títols
en verd,
enunciat en
negre i resposta
en blau.

Valoració de la
bona lletra en
bolígraf, títols
en verd,
enunciat en
negre i resposta
en blau.

Valoració de la
bona lletra en
bolígraf, títols
en verd,
enunciat en
negre i resposta
en blau.

Bona
presentació, no
esborralls.

Bona
presentació, no
esborralls.

Bona
presentació, no
esborralls.

Per a què
ho ha
d’aprendre?
Competènci
es

VALORACIÓ DEL
PROGRÉS DEL
DIA A DIA EN
ESCRIPTURA.
Reforç positiu
dels avenços.

VALORACIÓ DEL
PROGRÉS DEL
DIA A DIA EN
ESCRIPTURA.
Reforç positiu
dels avenços.

VALORACIÓ DEL
PROGRÉS DEL
DIA A DIA EN
ESCRIPTURA.

VALORACIÓ DEL
PROGRÉS DEL
DIA A DIA EN
ESCRIPTURA.

VALORACIÓ DEL
PROGRÉS DEL
DIA A DIA EN
ESCRIPTURA.

VALORACIÓ DEL
PROGRÉS DEL
DIA A DIA EN
ESCRIPTURA.

VALORACIÓ DEL
PROGRÉS DEL
DIA A DIA EN
ESCRIPTURA.

Reforç positiu
dels avenços.

Reforç positiu
dels avenços.

Reforç positiu
dels avenços.

Reforç positiu
dels avenços.

Reforç positiu
dels avenços.

En finalitzar el
segon cicle de
l’educació
infantil l’infant
haurà de ser
capaç
de:
Progressar en la
comunicació i
expressió
ajustada als
diferents
contextos i
situacions
de comunicació
habituals per
mitjà dels
diversos
llenguatges.

Competència 8.
Planificar l’escrit
d’acord amb la
situació
comunicativa i el
destinatari.

Competència 8.
Planificar l’escrit
d’acord amb la
situació
comunicativa i el
destinatari.

Competència 8.
Planificar l’escrit
d’acord amb la
situació
comunicativa i el
destinatari.

Competència 8.
Planificar l’escrit
d’acord amb la
situació
comunicativa i el
destinatari.

Competència 8.
Planificar l’escrit
d’acord amb la
situació
comunicativa i el
destinatari.

Competència 8.
Planificar l’escrit
d’acord amb la
situació
comunicativa i el
destinatari.

Competència 9.
Produir textos
de tipologies
diverses amb un
lèxic i estructura
que s’adeqüin al
tipus de text, a
les intencions i
al destinatari.

Competència 9.
Produir textos
de tipologies
diverses amb un
lèxic i estructura
que s’adeqüin al
tipus de text, a
les intencions i
al destinatari.

Competència 9.
Produir textos
de tipologies
diverses amb un
lèxic i estructura
que s’adeqüin al
tipus de text, a
les intencions i
al destinatari.

Competència 9.
Produir textos
de tipologies
diverses amb un
lèxic i estructura
que s’adeqüin al
tipus de text, a
les intencions i
al destinatari.

Competència 9.
Produir textos
de tipologies
diverses amb un
lèxic i estructura
que s’adeqüin al
tipus de text, a
les intencions i
al destinatari.

Competència 9.
Produir textos
de tipologies
diverses amb un
lèxic i estructura
que s’adeqüin al
tipus de text, a
les intencions i
al destinatari.

Competència
10. Revisar el
text per millorarlo i tenir cura de
la seva
presentació
formal en funció

Competència
10. Revisar el
text per millorarlo i tenir cura de
la seva
presentació
formal en funció

Competència
10. Revisar el
text per millorarlo i tenir cura de
la seva
presentació
formal en funció

Competència
10. Revisar el
text per millorarlo i tenir cura de
la seva
presentació
formal en funció

Competència
10. Revisar el
text per millorarlo i tenir cura de
la seva
presentació
formal en funció

Competència
10. Revisar el
text per millorarlo i tenir cura de
la seva
presentació
formal en funció

2. Aprendre a
pensar i a
comunicar.
Organitzar i
exposar 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
d’informacions,
sentiments
i coneixements;
treballar de
manera
cooperativa i ser
conscients dels
aprenentatges
propis, avançar
en la
construcció del
coneixement i el
desenvolupame
nt del
pensament
propi.

de la situació
comunicativa.

de la situació
comunicativa.

de la situació
comunicativa.

de la situació
comunicativa.

de la situació
comunicativa.

de la situació
comunicativa.

Com ho ha
d’aprendre?
Metodologia

Primer es treballa de manera oral (pluja d'idees) amb tot el grup-classe i després es crea el text individualment. Analitzem
diferents tipus de text i imatges i es treballa a partir de models.
Es va ampliant el vocabulari (adjectius, connectors, fórmules de començament i acabament...) i aprenent a usar-lo en el context
adequat a mesura que es va treballant l'expressió escrita.
Es donen pautes, es fa un seguiment i una avaluació (autoavaluació, avaluació en grup-classe i/o en parelles, etc), sempre en
positiu. Partim de l'errada per a millorar i aprendre.
A tercer cicle es creen textos de diferents tipus. Es treballa la correcció, el vocabulari, la capacitat de síntesi, frases complexes i
amb connectors, respectant els temps verbals, etc. per enriquir l'expressió escrita. Es dona molta d’importància a la coherència ,
concordança i estructuració del text.
Abans de fer un text s’ha d’elaborar el seu guió. A cicle inicial es responen les preguntes del guió de forma col·lectiva i a partir
del segon trimestre de 2n ho responen individualment. Al cicle Mitjà i cicle Superior es farà de forma individual.
Annex a aquest document hi hauran models de cada tipologia de text que el mestre haurà d’adequar.

Com sabrem
si l’aprés?
Avaluació

Els alumnes construiran textos que permetin detectar el nivell de coneixements respecte d’una tipologia determinada.
Hem de fer-los partícips dels aspectes que s’avaluen en cada text .
En acabar un text l’alumne l’haurà de revisar seguint una rúbrica creada per la tipologia del text treballat.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC- Dimensió EXPRESSIÓ ESCRITA (FUNCIONAMENT)
C.INICIAL
C.MITJÀ
1R
2N
3R
4T
GRAMÀTICA
Diferències d’ús de la llengua oral i de la llengua escrita.
Abans d’escriure cal pensar i verbalitzar per estructurar l’escrit.
En situacions
quotidianes

En situacions
quotidianes

En situacions
quotidianes reals o
simulades

En situacions
quotidianes reals o
simulades
-Elements de la
comunicació:
Emissor-receptor i
missatge

5È

C.SUPERIOR
6È

En situacions quotidianes
reals o simulades
Treballar els diferents
registres (vulgar, familiar,
científic, literari...)
-Elements de la
comunicació:
Emissor-receptor i missatge

En situacions
quotidianes reals o
simulades
Treballar els diferents
registres (vulgar,
familiar, científic,
literari...)
Elements de la
comunicació: emissor,
receptor, codi, canal,
missatge

- Reflexió lingüística bàsica sobre la construcció de paraules, frases i textos

1R

C.INICIAL
2N

Separació correcta
de les paraules

Separació
correcta de les
paraules
Frases:
-Interrogatives i
exclamatives

3R

C.MITJÀ
4T

L’ordre alfabètic i ús
del diccionari

L’ordre alfabètic i ús
del diccionari

Tipus de frases:
Enunciatives
Interrogatives
Exclamatives

Tipus de frases:
Enunciatives
Interrogatives
Exclamatives

5È

C.SUPERIOR
6È

ús del diccionari

ús del diccionari

Tipus de frases:
Enunciatives
Interrogatives

Tipus de frases:
Enunciatives
Interrogatives

-Afirmatives i
negatives

Exclamatives
Imperatives

Exclamatives
Imperatives

Mecanismes de derivació i composició
Funcionament semàntic i morfològic de la llengua

1R
Famílies de
paraules

C.INICIAL
2N

3R

C.MITJÀ
4T

Famílies de
paraules:

Famílies de paraules:
ARREL

Diminutius
augmentatius

Derivació:
Diminutius
augmentatius
Sinònims i contraris
Polisèmiques

famílies de paraules,
sentit figurat,
comparació, metàfora,
polisèmia.
Paraules compostes
Onomatopeies
Camps semàntics
(gentilicis

5È
famílies de paraules,
sentit figurat,
comparació,
metàfora,
polisèmia...

C.SUPERIOR
6È
famílies de paraules, sentit
figurat, comparació, metàfora,
polisèmia...

Sinònims, antònims i paraules
polisèmiques i homòfones:
- Sinònims, antònims coneixement i ús
i paraules
polisèmiques:
coneixement i ús.
prefixos i sufixos
prefixos i sufixos

Ordre adequat i concordança
Anàlisi d’oració

1R

C.INICIAL
2N
Gènere (masculífemení)
Nombre
(singular-plural

3R
gènere, nombre,
persona i temps

C.MITJÀ
4T

5È

C.SUPERIOR
6È

gènere, nombre,
persona i temps

gènere, nombre,
persona i temps

gènere, nombre, persona i
temps

Concordança de

Concordança de

Concordança de gènere i

gènere i nombre entre
el determinant, nom
l’adjectiu

gènere i nombre
entre el determinant,
nom l’adjectiu

Concordança del verb
amb la resta de
paraules que
acompanya

Concordança del verb
amb la resta de
paraules que
acompanya

Anàlisi d’oració:

Anàlisi d’oració:

Subjecte i predicat

Subjecte
Predicat
Complement del Nom

nombre entre el determinant,
nom l’adjectiu
Concordança del verb amb la
resta de paraules que
acompanya
Anàlisi d’oració:
Subjecte
Predicat
Complement del Nom
Complement del verb:
CD, CI, CC.

Complement del verb
Nucli SN: nom
Nucli SN: nom
Nucli SV: verb
Nucli SV: verb

- Categories gramaticals

1R

C.INICIAL
2N
-Nom i Verb.
EL-LA- L’
Temps verbals:

3R

C.MITJÀ
4T

Tipus de noms o
substantius:
Comuns, propis,
individuals i col·lectius

5È

Article

Repàs del nom

Noms:
Comuns i propis,
individuals i

Determinants:
articles quantitatius
demostratius

C.SUPERIOR
6È
Repàs del nom.
Determinants:
articles quantitatius
demostratius possessius

present, passat,
futur

-Articles (gènere i
nombre)

Adjectiu.

col·lectius,
Concrets i abstractes.
pronom

possessius
adjectiu: variables i
invariables.

adjectiu: variables i
invariables.

pronom,
adjectiu
adjectiu,
adverbi.
verb (present, passat i
futur)
adverbi.

Repàs de temps verbal:
present, passat i futur.
Introducció formes
verbals simples i
compostes.
Numerals:
Ordinals
Cardinals
Partitius

Pronom: (funció de cohesió
en els enunciats i en els
textos)
Pronoms febles (a nivell
ortogràfic: guió i apòstrof)

Pronom: (funció de
cohesió en els
enunciats i en els
textos)
-verb: temps i persona,
aspectes perfectius i
imperfectius, formes no
personals, conjugacions

-verb: temps i persona,
aspectes perfectius i
imperfectius, formes no
personals, conjugacions,
regulars i irregulars.

adverbi,
Connectors per enllaçar
oracions (i, però,
perquè, sinó encara
que, no obstant...):
Preposicions i
conjuncions

Adverbis acabats en -ment
Connectors per enllaçar
oracions (i, però, perquè, sinó
encara que, no obstant...):
Preposicions i conjuncions

-Signes de puntuació
1R

C.INICIAL
2N
punt al final de la
frase.
coma en
enumeracions

3R

C.MITJÀ
4T

5È

C.SUPERIOR
6È

punt final

punt final

punt final

punt final

punt i seguit

punt i seguit

punt i seguit

punt i seguit

coma

coma

coma

coma

interrogant i
admiració.

interrogant,
admiració

interrogant,
admiració

dos punts

interrogant, admiració

interrogant, admiració

dos punts

dos punts

guió

guió

punt i a
part

punt i a
part

dos punts
guió
guió

Relació del significat
amb la puntuació

Relació del
significat amb la
puntuació

punt i coma,

punt i coma,

punts suspensius

punts suspensius

cometes,

cometes,

parèntesis.

parèntesis.

Relació del significat
amb la puntuació i
els connectors.

Relació del significat amb la
puntuació i els connectors

ORTOGRAFIA
Discriminació fonètica de sons, síl·labes i accents en les paraules.

1R
Separació de
síl·labes

C.INICIAL
2N
S sonora i S sorda

3R
S sonora i S sorda

C.MITJÀ
4T
S sonora i S sorda

5È
Repàs classificació
segons la sil:laba

C.SUPERIOR
6È
Repàs classificació segons la
sil:laba tònica:

Correspondències
entre els sons i les
grafies:
- P-L
-M-N
-T-D
-R-RR
-B-V-F
-S-SS-Z
-C-Q
-G-GU
-LL
- J-G
-X-IX
PL-PR-BL-BR

Correspondències
entre els sons i les
grafies.
-TR-DR-PL-PR
-GR-GL
-BR-BL
-NY-LL-L·L
-R-RR
-GA-GO-GU/GUE-GUI
-JA-JO –JU/GE-GI
-X-IX-TX-IG
-H

Diferenciar entre
síl·labes àtones i
tòniques

Diferenciar entre
síl·labes àtones i
tòniques

classificació segons
la sil:laba tònica:
Aguda,plana,
esdrúixoles

classificació segons la
sil:laba tònica:
Aguda,plana,
esdrúixoles

Introducció vocals
obertes, tancades i
neutres.

Introducció vocals
obertes, tancades i
neutres

tònica:
Aguda,plana,
esdrúixoles

Aguda,plana, esdrúixoles

Introducció sons de les
vocals en síl·labes
àtones i tòniques

- Normes ortogràfiques
-Reconeixement del valor social de les normes ortogràfiques i de la necessitat de cenyir-s’hi en els escrits.

1R

C.INICIAL
2N

3R

C.MITJÀ
4t

5è

C.SUPERIOR
6è

Majúscula a l’inici
d’un escrit, després de
punt i en noms propis.

Normes
ortogràfiques
treballades a 1r i 2n.

-L’ús de l’apòstrof:
l’-d’

-Plurals:
-a/-es
-ga/-gues
-ca/-ques
-tja/-tges
Discriminació visual
b/v
Norma ortogràfica
BR/BL
-IG només a final de
paraula.

Normes ortogràfiques
constants (que no
tenen excepcions).
Normes
ortogràfiques
constants (que no
tenen excepcions).
- digrafs que se
separen: rr-ss-l·l-ix
- dígrafs que no es
separen: ny-ll-qu-gu

-S sorda: grafies s-ssc-ç

Normes bàsiques
sobre l’accentuació
gràfica: de les
síl·labes d’un mot,
paraules agudes,
planes i esdrúixoles

Escriptura de
paraules d’ús
habitual a la classe,
en els aprenentatges i
en els textos propis.

- Normes
d’ortografia
diferencials respecte
del català (absència
d’apòstrof i d’accent

-S sonora: grafies S-Z

Normes ortogràfiques
treballades
anteriorment
.
Repàs de:
G-J,X-IX,TG-TJ,TX-IG

-BL-BR
NV-AVA
MB
Sons de la R
Normes bàsiques
sobre l’accentuació
gràfica: de les síl·labes
d’un mot, paraules
agudes, planes i
esdrúixoles

Normes ortogràfiques
treballades en cursos
anteriors:
-Dígrafs
-Vocals obertes i
tancades
-Repàs accentuació
-Apòstrof
-Escriptura nombres:
cardinals i ordinals
-g/j, x/ix, tx/ig
- Normes
ortogràfiques
constants i
introducció de
normes d’excepció i
excepcions:
-Diftongs
-Hiats
-Dièresi
-Contraccions: prep. +
art.
-ss,s,sc,c,ç,z
-b,v
-sons final de paraula:
p/b, t/d, c/g
-Escriptura de mots
amb dificultat
ortogràfica
.

Normes ortogràfiques
treballades en cursos
anteriors:
-Repàs accentuació.

- Normes ortogràfiques
constants i introducció de
normes d’excepció i
excepcions.
-Accent diacrític.
-Vocals en contacte: elisió,
sinalefa i contracció.
Escriptura de mots amb
dificultat ortogràfica:
-Paraules homòfones.
-Em/amb
-Hem/em
-El/al
-Verbs que canvien la vocal
en la seva conjugació:
traure/treure
Nàixer/néixer
Fer, caure, haver, saber,
poder i voler.
-Lletra h:
Tothom, ahir.
Formes del verb haver: hi
ha, hi havia,

obert, y... ).
Hi ha
Hi havia

Aplicació
d’instruments
personals per revisar
l’ortografia dels
textos: regles
conegudes, deducció
per comparació, bases
d’orientació...

-Sons final de paraula: p/b,
t/d, c/g.
-Apòstrof i guionets als
pronoms febles.

Aplicació d’instruments
personals per revisar
l’ortografia dels textos:
regles conegudes, deducció
per comparació, bases
d’orientació

(REFERENTS A L’AULA)

1R

C.INICIAL
2N
HI HA
HI HAVIA

3R
HI HA
HI HAVIA
I/Y
HAVER DE (TINC
QUE)

C.MITJÀ
4t
HI HA
HI HAVIA
I/Y
HAVER DE (TINC QUE)
-AVA

5è

C.SUPERIOR
6è

HI HA
HI HAVIA
I/Y
HAVER DE (TINC QUE)
-AVA
M’AGRADA
M’HA AGRADAT
PER QUÈ?
PERQUÈ...
PERÒ
TAMBÉ
ÉS/ES

HI HA
HI HAVIA
I/Y
HAVER DE (TINC QUE)
-AVA
M’AGRADA
M’HA AGRADAT
PER QUÈ?
PERQUÈ...
PERÒ
TAMBÉ
ÉS/ES

COMPETÈNCIES

Competència 8. Planificar l’escrit d’acord amb la situació comunicativa i el destinatari.
Competència 9. Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les
intencions i al destinatari.
Competència 10. Revisar el text per millorar-lo i tenir cura de la seva presentació formal en funció de la situació
comunicativa.

METODOLOGIA

Es treballarà la gramàtica i l’ortografia a través dels textos realitzats pels alumnes. A més s’utilitzaran activitats
complementàries per reforçar aquests apartats de la llengua (Jclic, quadernets, ...)
A CM i CS és convenient l’ús de llibretes per tal d’anar recollint els aspectes gramaticals i ortogràfics treballats als textos.
Seran molt positives totes les activitats que facilitin l’autoanàlisi per exemple, establir codis per revisar els escrits, tenir
pautes de revisió (Annex: Pauta “Corregim un text” per Cicle mitjà i Cicle superior).
La correcció es farà per la mestra, per parelles, individual i col·lectivament.
Utilització de les TIC com a eina de treball (corrector de word, correu electrònic, blog de l’escola,...)

AVALUACIÓ

Activitats que facilitin l’autoanàlisi per exemple, establir codis per revisar els escrits, tenir pautes de revisió.
S’avaluarà a través dels textos, proves orals i/o escrites de gramàtica i ortografia.

ÀMBIT LINGÜÍSTIC- Dimensió literària
E.I
CICLE INICIAL
Què ha
-Comprensió
- Comprensió - Comprensió
d’aprendre?
oral de contes
de textos
de textos
Continguts
tradicionals.
literaris
literaris
(contes,
(contes,
poemes,
poemes,
cançons...)
cançons...)
aplicant les
aplicant les
estratègies de estratègies de
lectura
lectura
treballades
treballades
(fer
(fer
hipòtesis).
connexions).

-Audicions de
cançons,
contes, dites i
llegendes.

Coneixement
de la
literatura de
tradició oral:
cançons i
-Iniciació de
dites.
petites
- Inici en la
dramatitzacions comprensió
de contes .
de les figures
literàries
- Memorització (rima i
de cançons,
comparació)
poemes i dites. més bàsiques
així com del

Coneixement
de la
literatura de
tradició oral:
rondalles i
llegendes.
- Comprensió
de les figures
literàries
(rima i
comparació)
més bàsiques
així com del
llenguatge

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

- Comprensió de
textos literaris
(narracions, poemes,
novel·les) aplicant
estratègies
específiques
(visualització) per
aprofundir en el sentit
del text.

- Comprensió de
textos literaris (diari
personal, còmics,
poemes, novel·les,
narracions) aplicant
estratègies
específiques (fer
preguntes i fer
inferències) per
aprofundir en el
sentit del text.

- Comprensió de
textos literaris
(faules, diversos
tipus de poemes,
teatre, novel·les)
aplicant
estratègies
específiques
(reorganitzar i
resumir) per
aprofundir en el
sentit del text.

- Audició, lectura,
memorització i
recitació de textos,
poemes, llegendes,
refranys.

- Audició, lectura,
memorització i
recitació de textos,
poemes i llegendes.

- Audició,
lectura,
memorització i
recitació de tot
tipus de textos
literaris
(narracions,
poemes i
llegendes).

- Comprensió de
textos literaris (
novel·les
històriques i de
literatura juvenil,
llibres de poemes)
aplicant estratègies
específiques
(supervisar i
reparar la
comprensió) per
aprofundir en el
sentit del text.

- Audició, lectura,
memorització i
recitació de tot tipus
de textos literaris
(narracions
històriques i
poemes).

llenguatge
figurat.

figurat.

-Reproducció
oral de textos
literaris
memoritzats
(dites,
rodolins,
cançons i
poemes).

-Reproducció
oral de textos
literaris
memoritzats
(endevinalles,
rodolins,
cançons i

- Interpretació del
llenguatge literari:
derivació,
composició,
sentit figurat,
interpretació de
locucions, frases
fetes o refranys;
ritme i rima, si es
tracta de poesia
o cançó.

- Interpretació
del llenguatge
literari:
derivació,
composició,
sentit figurat,
interpretació de
locucions,
frases fetes o
refranys; ritme i
rima, si es
tracta de
poesia o
cançó.

- Interpretació
del llenguatge
literari: derivació,
composició,
sentit figurat,
comparacions,
metàfores,
interpretació de
locucions, frases
fetes o refranys;
ritme i rima de la
poesia.

- Interpretació del
llenguatge literari:
derivació,
composició, sentit
figurat,
comparacions,
metàfores,
interpretació de
locucions, frases
fetes o refranys;
ritme i rima de la
poesia.

- Anàlisi i
reconeixement dels
elements clau dels
textos literaris: espai,
personatges i
protagonistes i tema.

- Anàlisi i
reconeixement dels
elements clau dels
textos literaris: espai
i temps, personatges
i protagonistes, tema
i trama..

- Anàlisi i
reconeixement
dels elements
clau dels textos
literaris: espai i
temps, tema,
trama,
protagonistes,
narrador i
estructura del
text...

- Anàlisi i
reconeixement dels
elements clau dels
textos literaris: espai
i temps, tema,
trama,
protagonistes,
narrador i estructura
del text...

- Inici de les
estratègies
lectores per a la
comprensió del
text (estratègies
descrites en el
contingut núm.1)
Contextualització

- Assoliment de les
estratègies lectores
per a la comprensió
del text.
Contextualització de
l’autor, identificació
del propòsit, lectura
crítica...

- Lectura
mecànica en
veu alta de
textos
literaris
iniciant la
lectura
expressiva
marcant el
ritme i la rima
en el cas dels
poemes.

- Lectura
expressiva en
veu alta de
textos
literaris
marcant el
ritme i la rima
en el cas dels
poemes.

- Lectura expressiva
(pronunciació, to de
veu, entonació,
pauses...) i
entenedora de textos
literaris.

- Lectura
expressiva
(pronunciació, to
de veu, entonació,
pauses...) i
entenedora de
textos literaris.

de l’autor,
identificació del
propòsit, lectura
crítica...
- Interpretació
del sentit de les
il·lustracions i
elements
tipogràfics (el
tipus i la
grandària de la
lletra, la longitud
de les línies,
l'interlineat, la
presentació dels
paràgrafs,...) en
referència al
text.

- Interpretació del
sentit de les
il·lustracions i
elements tipogràfics
(el tipus i la
grandària de la
lletra, la longitud de
les línies,
l'interlineat, la
presentació dels
paràgrafs,...) en
referència al text.

- Lectura
expressiva
(pronunciació, to
de veu,
entonació,
pauses...) i
entenedora de
textos literaris en
lectures
públiques.

- Lectura expressiva
(pronunciació, to de
veu, entonació,
pauses...) i
entenedora de textos
literaris en lectures
públiques.

- Escriptura de
poemes per
comunicar
sentiments,
emocions,
estats d’ànim o
records,
utilitzant
llenguatge
poètic:
adjectius,
comparacions..
- Escriptura de
contes i textos
narratius amb
l’estructura adequada:
inici, nus i desenllaç.
Narracions.

- Elements
fonamentals
del conte (títol i
personatges).

- Elements
fonamentals
d’un relat
(personatges,
espais,
accions).

- Elements
fonamentals
d’un relat
(personatges,
espais i
estructura –
inici, nus i
desenllaç-).

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

- Escriptura de
poemes per
comunicar
sentiments,
emocions, estats
d’ànim o
records, utilitzant
alguns recursos
retòrics
(derivacions,
comparacions,
sentit figurat,
frases fetes i
adjectivació) de
manera original i
amb riquesa
lèxica en
missatges
escrits i
audiovisuals.
Cal·ligrames.

- Escriptura de
poemes per
comunicar
sentiments,
emocions, estats
d’ànim o records,
utilitzant alguns
recursos
retòrics(derivacions,
comparacions, sentit
figurat, frases fetes i
adjectivació) de
manera original i
amb riquesa lèxica
en missatges escrits
i audiovisuals.
Cançons.

- Escriptura de
contes i textos
narratius amb
l’estructura adequada:
inici, nus i desenllaç.
Còmics i diaris
personals.

- Escriptura de
contes i textos
narratius
(novel·les breus)
amb l’estructura
adequada: inici,
nus i desenllaç.

- Escriptura de
narracions
històriques i textos
narratius amb
l’estructura
adequada: inici, nus
i desenllaç
contextualitzant dins
d’un marc històric.

- Producció
de textos
literaris
senzills a
partir dels
models
observats i
analitzats
(rodolins)

- Producció
de textos
literaris
senzills a
partir dels
models
observats i
analitzats (
petits
poemes i
contes) amb
lèxic bàsic.

- Producció de textos
creatius mitjançant
associacions d’imatges
(2 imatges).

Dramatització Dramatització - Dramatització de
contes i altres textos
de contes.
de textos
literaris.
literaris
senzills
(poemes,
rondalles i
llegendes...).
-Reconeixement de les
dades bàsiques d’un
llibre: autor, adaptador,
traductor, il·lustrador,
editorial, col·lecció...

- Producció de
textos creatius
mitjançant
associacions
d’imatges (2 imatges o
més).

- Producció de
textos creatius
mitjançant
associacions
d’imatges, i
d’imatges i algun
so.

- Dramatització de
contes i altres textos
literaris.

- Dramatització
de contes,
poemes i altres
textos literaris.

-Reconeixement de
les dades bàsiques
d’un llibre: autor,
adaptador, traductor,
il·lustrador, editorial,
col·lecció...

Reconeixement
de les dades
bàsiques d’un
llibre: autor,
adaptador,
traductor,
il·lustrador,
editorial,
col·lecció, localitat
i any d’edició.

- Producció de
textos creatius
mitjançant
associacions
d’imatges, i d’imatges
i sons.

- Dramatització de
contes, poemes i
altres textos literaris.

- Reconeixement de
les dades bàsiques
d’un llibre: autor,
adaptador, traductor,
il·lustrador, editorial,
col·lecció, localitat i
any d’edició.

- Reconeixement dels
principals agents de
producció d’un text
teatral o audiovisual:
director, guió, actors,
música...

-Utilització de
la biblioteca d’
aula i de
centre.

- Utilització
de la
biblioteca
d’aula i del
centre per a
la cerca de
textos
literaris
d’interès
propi de tot
tipus i format
(àlbums
il·lustrats,
còmics,
contes,
poemes...) i
en diferents
suports.

- Utilització
de la
biblioteca
d’aula i del
centre per a
la cerca de
textos
literaris
d’interès
propi de tot
tipus i format
(àlbums
il·lustrats,
còmics,
contes,
poemes...) i
en diferents
suports.

- Utilització dels
recursos de la biblioteca
d’aula o del centre..

- Reconeixement dels
principals agents de
producció d’un text
teatral o audiovisual:
director, guió, actors,
música...

- Utilització dels
recursos de la
biblioteca d’aula o del
centre.

-Reconeixement
dels principals
agents de
producció d’un
text teatral o
audiovisual:
director, guionista,
actors,
músics,
productor,
escenògraf,
càmeres...
- Utilització dels
recursos de la
biblioteca d’aula,
del centre o de
la localitat.
Consulta del
catàleg digital.

-Reconeixement dels
principals agents de
producció d’un text
teatral o audiovisual:
director, guionista,
actors,
músics, productor,
escenògraf,
càmeres...

- Utilització dels
recursos de la
biblioteca d’aula, del
centre o de la
localitat. Consulta
del catàleg digital.

-Gust per la
lectura.

-Comunicació
de les
preferències
personals
sobre els
temes i textos
literaris.

-Comunicació
de les
preferències
personals
sobre els
temes i textos
literaris.

- Gust per la
lectura i
l’escriptura
de textos
literaris.

- Gust per la
lectura i
l’escriptura
de textos
literaris.

- Comunicació de les
preferències literàries
personals i
recomanacions de
textos literaris.

- Comunicació de les
preferències literàries
personals i
recomanacions de
textos literaris.

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

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

- Gust per la lectura i
l’escriptura de textos
literaris.

- Gust per la lectura i
l’escriptura de textos
literaris.

- Gust per la
lectura i
l’escriptura de
textos literaris.

- Gust per la lectura i
l’escriptura de textos
literaris.

- Inici de la
interpretació del sentit
de les il·lustracions i
elements tipogràfics (el
tipus i la grandària de la
lletra, la longitud de les
línies, l'interlineat, la
presentació dels
paràgrafs,...) en
referència al text.

- Inici de la
interpretació del sentit
de les il·lustracions i
elements tipogràfics
(el tipus i la grandària
de la lletra, la longitud
de les línies,
l'interlineat, la
presentació dels
paràgrafs,...) en
referència al text.

- Valoració del
text literari com a
vehicle de
comunicació i
d’interacció, com
a fet cultural i
com a
possibilitat de
gaudiment
personal.

- Valoració del text
literari com a vehicle
de comunicació i
d’interacció, com a
fet cultural i com a
possibilitat de
gaudiment personal.

Per a què ho
ha
d’aprendre?
Competències
Com ho ha
d’aprendre?
Metodologia

Perquè els nostres alumnes en finalitzar l’etapa han de saber llegir fragments, obres i conèixer alguns autors significatius de la literatura catalana,
castellana i universal.(concretar a les programacions d’aula els autors).
Perquè han de ser capaços de crear textos amb recursos literaris per a expressar sentiments, realitats i ficcions.
Competència 11
- El mestre/a sovint farà el modelatge, lectura en veu alta transmetent l’emoció.
- Conversa guiada per assegurar la comprensió, partint dels coneixements previs dels alumnes.
- Lectura per plaer. Biblioteca d’aula i de centre. Llibres científics, de poemes, revistes,...Registre personal (fitxes, llibreta, portfoli).
Recomanació de llibres (oral o per escrit i en diferents formats audiovisuals).
Expositor de llibres a l’aula; novetats, recomanats, pàgines web, blocs...
- Lectures dramatitzades, utilització de recursos audiovisuals i de cinema per motivar els alumnes a llegir.
- Aprofitar l’any de...(qualsevol autor/a) per treballar-lo a tota l’escola.
- Lectura guiada d’un llibre (cada nivell té col·leccions).
- Memorització de textos literaris.
- Totes les activitats pensades a l’aula han d’estar adreçades a fomentar el gust per la lectura fent que la classe esdevingui una comunitat
lectora, on es llegeix, es comparteixen les lectures i es gaudeix de la lectura.
Competència 12
El mestre/a ha d'organitzar anàlisis de textos literaris, després de la seva lectura o escolta, per veure'n les característiques més
rellevants, els gèneres i els subgèneres i els recursos estilístics. Els textos analitzats poden ser un referent d'aula perquè es puguin
consultar. També poden ser referents textos de qualitat elaborats pels propis alumnes.
El docent ha de proposar sovint activitats de producció literària variades relacionades amb els diversos gèneres i subgèneres:
contes, narracions, còmics, diaris personals, poemes, endevinalles, acròstics, descripcions, diàlegs i guions teatrals,...
Les activitats poden ser individuals o col·lectives. Per planificar i produir aquests textos, el mestre/a ha de donar recursos als
alumnes: fórmules d'inici i acabament dels contes, fotografies d'espais per situar l'acció, imatges amb persontages que poden ser
protagonistes o secundaris, llista de situacions en què aquests personatges es poden trobar, propostes d'esquemes narratius, inventari
d'expressions recopilades pels mateixos alumnes, utilitzar recursos digitals de la Xarxa (El petit escriptor, Contes bojos, Petites històries,...).
Periòdicament els alumnes han de participar en la planificació i elaboració d'algun fragment d'un text literari amb una activitat de
modelatge del mestre/a . El docent ha d'expressar el seu pensament en veu alta perquè els alumnes coneguin i practiquin les estratègies
de composició d'un escriptor competent. Proposar activitats d'escriptura guiada per incorporar aspectes sistemàtics (estructures, lèxic
específic, recursos estilístics,..).
Completar amb activitats creatives, que l'alumne escrigui lliurement i sense consignes per anar adquirint el gust per l'escriptura.

Com sabrem
si l’aprés?
Avaluació

Revisió col·lectiva per ensenyar a millorar un text. Un escrit no està acabat fins que se'n fan diverses revisions i s'incorporen
canvis.
Espais on poden compartir les produccions literàries si volen: cartellera, bloc de la classe, revista d'escola, recull per a la biblioteca
d'aula,...
Lectures expressives dels textos produïts pels alumnes, a càrrec de l'alumne/a autor o del mestre/a com a pràctica regular.
Respectant la intimitat dels alumnes (no fer-ho si no volen).
Competència 11
- Es centra en la capacitat d'analitzar, parlar i escriure sobre una obra literària (novel·la juvenil, text d'autor clàssic).
- Avaluar amb activitats com: conversa literària sobre una obra, presentació de llibres, recomanació de llibres, inventaris de les lectures amb
comentaris,...
- Aprofitar les activitats d'ensenyament per recollir informació de cada alumne (no prova específica) amb pautes d'observació i registre.
- Es recomana treballar amb portafolis de lectura, que permet recollir les lectures, els treballs, alguna pauta d'autoavaluació,...
- El gust i la pràctica de la lectura es poden avaluar mitjançant l'observació, l'anàlisi dels quaderns (que recullen les lectures), fitxes,...També
aplicar escales o inventaris d'actituds per a la lectura. Com a indicadors: freqüència amb què llegeixen de forma voluntària i espontània i la
percepció sobre la importància de la lectura.
Competència 12
- Per a l'avaluació d'aquesta competència tenir present la qualitat estètica del text literari produït, però sobretot, l'aplicació dels recursos literaris.
- Realitzar activitats vinculades a diferents tipus d'escriptura: fer descripcions, narracions, diàlegs, poemes,...
- Aprofitar les activitats d'escriptura per recollir informació de cada alumne/a amb pautes d'observació i de registre sobre els diferents aspectes
que es treballen.
- Es pot utilitzar el portafoli de lectura que permet recolllir els escrits dels alumnes, treballs, alguna pauta d'autoavaluació,... Anotar la pràctica
voluntària per part de l'alumne/a per observar el gust i la implicació afectiva amb l'escriptura.
- Es proposa avaluar el nivell en què es troba l'alumne (1, 2 o 3) en funció d'uns indicadors. Un exemple d'activitat d'avaluació: després d'analitzar
l'estructura narrativa d'un conte i, en concret de la informació que ofereix l'inici, complementar un inici d'un conte incorporant descripcions del
protagonista, del lloc on passa l'acció i connotacions temporals. Les descripcions han d'incorporar varietat de recursos estilístics: comparacions,
adjectivació, precisió lèxica,...

ÀMBIT LINGÜÍSTIC- Dimensió plurilingüe i intercultural
E.I
CICLE INICIAL
Què ha
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CICLE MITJÀ
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Per a què ho

3.

Aprendre

a Competència 13. Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural

ha

descobrir i tenir catalana, i mostrar interès per l’ús de la llengua catalana.

d’aprendre?

iniciativa.

Competència 14. Conèixer i valorar la diversitat lingüística i cultural de Catalunya,

Competències Observar

i l’Estat espanyol, d’Europa i del món.

explorar l’entorn
immediat,
natural

i

físic,

amb una actitud
de curiositat
i

respecte

i

participar,
gradualment, en

activitats socials i
culturals.
Com ho ha

- La presència d’alumnes que tenen com a llengua familiar altres llengües diferents al català o al castellà

d’aprendre?

també ens ha de permetre fer conèixer als altres alumnes la diversitat del nostre país.

Metodologia
-També és útil aprofitar la pròpia realitat de l’entorn més immediat per reflexionar sobre les llengües.

-En l’aprenentatge de les llengües estrangeres cal aprofitar les activitats d’ensenyament i aprenentatge
perquè els alumnes puguin transferir coneixements adquirits en les altres llengües i així poder valorar la
riquesa que comporta el coneixement plurilingüe.

-Respectar el ritme d’aprenentatge de l’alumnat.

-Aprofitar les celebracions tradicionals catalanes i d’altres cultures que treballem a l’escola per a donar a
conèixer trets característics d’altres cultures i fer-lo servir com a fil conductor per a fer un treball
plurilingüístic.

-Donat la naturalesa de la dimensió intercultural i plurilingüe que estem treballant, utilitzarem una
metodologia inclusiva, no sexista, globalitzada i centrada en els interessos, característiques i necessitats de
l’alumnat.
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CORREGIM UN TEXT

1. Comprova si el que s’explica té:
- coherència (idees ben expressades i ordenades.
- cohesió: connectors (primer, abans de, seguidament, al dia següent,
també, finalment, …)
2. Encercla les paraules que tenen faltes d’ortografia.
3. Requadre les paraules o expressions incorrectes en català o castellà
(barbarismes, tenir que, hi han, ... )
4. Subratlla les faltes de concordança, temps verbals incorrectes…
5. Marca amb una

X on creus que falta puntuació: punts, comes, ? o !
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Coordinació Escola
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ESCLUSSIVA

TASQUES CURRÍCULUM
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PLA LECTOR
JUSTIFICACIÓ
La comprensió lectora és la capacitat d’una persona per entendre, valorar i emprar textos escrits, per tal d’assolir objectius personals, desenvolupar
el propi coneixement i potenciar-lo, així com també per poder participar en la societat. A través del nostre pla lector, pretenem aconseguir el
desenvolupament d’aquesta competència bàsica. Definim un pla lector com un conjunt d’actuacions destinades a afavorir la competència lectora de
l’alumnat i el desenvolupament d’actituds favorables a la lectura així com l’apropiació del gust per ella. Dintre del nostre pla lector, hem establert
treballar amb quatre tipologies de lectura diferents i hem dissenyat les activitats corresponents a cadascuna, el desenvolupament de les quals, està
previst dins de l’horari lectiu dels alumnes així com els recursos materials necessaris per realizar-les. També portem a terme un projecte d’eficàcia
lectora el qual inclou activitats tant de comprensió lectora com d’agilitat visual.
OBJECTIUS
1. Afavorir que els alumnes passin de ser lectors passius a ser

COMPETÈNCIES BÀSIQUES
1. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana,

lectors actius i descobreixin els gust per la lectura i la utilitzin en

dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i

els seves estones d’oci.

suports

2. Ampliar la comprensió lectora i el vocabulari
3. Desenvolupar les habilitats lectores preceptives pròpies de cada
etapa per aconseguir la fluïdesa suficient en cada nivell
4. Comprendre l’estructura interna dels textos
5. Ampliar la comprensió lectora de textos relacionats amb
continguts de diverses matèries curriculars.
6. Adquirir i ampliar vocabulari específic.
7. Llegir amb bona entonació, to i modulació de la veu
8. Fer inferències i lectura entre línies

2. Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació,
interpretar i valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la
complexitat del text i el propòsit de la lectura.
3. Utilizar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada
gènere textual i el corresponent semàntic de les paraules i de les
estructures morfosintàctiques més habituals.
4. Aplicar estratègies de cerca i gestió de la informació per adquirir
coneixement propi

9. Adquirir velocitat lectora mitjançant exercicis d’agilitat visual i
afavorir l’adquisició d’estratègies que ajudin a augmentar
l’eficàcia lectora
10. Millorar la capacitat de concentració així com el nivell d’atenció.
11. Despertar la curiositat i desenvolupar la imaginació.
12. Autoreflexionar i prendre consciència de seu propi progrés en la
comprensió de textos
13. Crear al centre un ambient favorable envers la lectura
14. Potenciar l’ús de la biblioteca d’aula al centre.
15. Potenciar l’ús de la biblioteca del centre i/o del municipi.
16. Potenciar l’autonomia i responsabilitat dels alumnes

EDUCACIÓ INFANTIL. TREBALL SISTEMÀTIC DE LA LECTURA
OBJECTIUS:
1. Afavorir que els alumnes passin de ser lectors passius a ser lectors actius i descobreixin els gust per la lectura i la utilitzin en els seves
estones d’oci.
2. Ampliar la comprensió lectora i el vocabulari
3. Millorar la capacitat de concentració així com el nivell d’atenció.
4. Despertar la curiositat i desenvolupar la imaginació.
EDUCAIÓ INFANTIL 3 ANYS
1. Treball de les lletres i els seus sons

ACTIVITATS

a partir dels noms dels alumnes que
formen el grup classe.

EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS
1. Treball de les lletres i els seus noms a

EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS
1. Treball de les lletres i els seus noms a

partir de les rutines de la classe:

partir de les rutines de la classe:

. Passar llista

. Passar llista

. Calendari

. Calendari

. Temps que fa

. Temps que fa

2. Explicació de contes i realització de
diverses activitats de la llengua escrita
relacionades amb ell en racons.

2. Realització de préstec de llibres
3.

Realització d’activitats relacionades amb
la lectura feta

4. Lectura individual de contes aprofitant
estones lliures entre activitats dins

METODOLOGIA

Nº SESSIONS

l’aula.
Totes les activitats es treballen diariament

Totes les activitats es treballen diariament i la

Totes les activitats es treballen diariament i la

i la seva duració depen del temps dedicat a

seva duració depen del temps dedicat a les

seva duració depen del temps dedicat a les

les rutines I a les tasques programades pel

rutines I a les tasques programades pel treball

rutines I a les tasques programades pel treball

treball de llengua.

de llengua.

de llengua.

- Es treballa diàriament la identificació dels

- Es treballa cada matí diàriament a partir de

- Es treballa cada matí diàriament a partir de

noms de la classes dins de la rutina de la

les rutines de classe (nom dels alumnes que

les rutines de classe (nom dels alumnes que

llista d'assistència. S'explica un conte i es

han vingut o que falten a l'escola, dies de la

han vingut o que falten a l'escola, dies de la

fa una activitat plàstica relacionada amb el

setmana, el temps...).

setmana, el temps...).

contingut.

A més també es treballa la lectura als racons de

Es fa préstec de llibre. A partir de la lectura del

llengua a partir d'un conte explicat de manera

llibre s'organitzen diferents activitats

col.lectiva i de la realització d'activitats diverses

relacionades amb el seu contingut.

relacionades amb el seu

D'altra banda, una estoneta abans del pati, a

contingut.

mida que els nens i les nenes van acabant
d'esmorzar, agafen contes fins a l'hora de sortir

RECURSOS

AVALUACIÓ

a jugar.

-

Llibres de la Biblioteca de l’escola o

-

d’aula
-

Llibres particulars portats de casa

Llibres de la Biblioteca de l’escola o

-

d’aula
-

Llibres particulars portats de casa

Llibres de la Biblioteca de l’escola o
d’aula

-

Llibres particulars portats de casa

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: TIPUS DE LECTURES QUE ES TREBALLEN
LECTURA AUTÒNOMA, INDIVIDUAL I SILENCIOSA
OBJECTIUS
1. Afavorir que els alumnes passin de ser lectors passius a ser lectors actius i descobreixin els gust per la lectura i la utilitzin en els seves
estones d’oci.
2. Potenciar l’ús de la biblioteca d’aula al centre.
3. Ampliar la comprensió lectora i el vocabulari

SESSIONS

ACTIVITATS

CICLE INICIAL

M
E
T
O
D
O
L
O
G
I
A

CICLE MITJÀ
1. Lectura d’un llibre de la biblioteca d’aula

CICLE SUPERIOR
1. Lectura d’un llibre de la biblioteca d’aula

o propi de l’alumne de diferent

o propi de l’alumne de diferent tipologia:

tipololgia: còmic, text narratiu, llibre de

còmic, text narratiu, llibre de

coneixements…

coneixements…

2. Recomanació oral dels llibres llegits (un
cop al mes, per exemple)
Dues sessions setmanals de mitja hora

Dues sessions setmanals de mitja hora

cadascuna

cadascuna

Durant la sessió, els nens/es seleccionen

Durant la sessió, els nens/es seleccionen

lliurement el llibre que volen llegir. Poden

lliurement el llibre que volen llegir. Poden

escullir-lo de la biblioteca d’aula o el poden

escullir-lo de la biblioteca d’aula o el poden

portar de casa. Després d’un seguit de sessions

portar de casa.

de lectura (un cop al mes, per exemple) es
dedica una sessió a fer les recomanacions dels
llibres als companys/es de la classe. D’aquestes
recomanacions se’n monta una petita secció de
recomanacions on s’exibeixen els llibres o els
títols recomanats pels alumnes acompanyats

d’un petit comentari (una frase), amb la
intenció de motivar als companys/es a llegarlos.
Per tal de fer funcionar la biblioteca d’aula de
forma òptima, s’anomena un encarregat o dos
que porten a terme el repartiment i ordre de
llibres així com el seguiment de la lectura

AVALUACIÓ

mitjançant graelles.
La lectura s’avalua a partir dels següents

La lectura s’avalua a partir dels següents

instruments:

instruments:

1. Graella de seguiment del llibre escollit

1. Graella de seguiment del llibre escollit

2. Graella de seguiment de la lectura del

2. Graella de seguiment de la lectura del

llibre (reflecteix les pàgines llegides al

llibre (reflecteix les pàgines llegides al

llarg de les sessions)

llarg de les sessions)

3. Exposició oral sobre el llibre llegit i
opinió personal del lector
L’avaluació de l’activitat en el seu aspecte
funcional i organitzatiu es porta a terme a
través de l’observació per part del mestre del
progrés lector i aportacions que els alumnes

RECURSOS

realitzen en hores de tutoria.
-

Col·lecció de llibres que constitueixen la

-

biblioteca d’aula
-

Llibres personals dels alumnes

Col·lecció de llibres que constitueixen la
biblioteca d’aula

-

Llibres personals dels alumnes

LECTURA COMPARTIDA
OBJECTIUS
1. Crear al centre un ambient favorable envers la lectura
2. Llegir amb bona entonació, to i modulació de la veu
3. Ampliar la comprensió lectora i el vocabulari
4. Potenciar la responsabilitat i autonomía dels alumnes
5. Potenciar l’ús de la biblioteca d’aula al centre.
6. Potenciar l’ús de la biblioteca del centre

SESSIONS

ACTIVITATS

CICLE INICIAL
1. Realització de l’activitat dels

M
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O
L
O
G
I
A

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR
1. Realització de l’activitat dels “Padrins

“Padrins Lectors” en la qual estan

Lectors” en la qual estan involucrats els

involucrats els grups de 6è/5è i

grups de 6è/5è i 2n/1r respectivament.

2n/1r respectivament.

1 sessió setmanal de mitja hora

1 sessió setmanal de mitja hora

Un grup d’alumnes de 6è i 5è aniran a les

Un grup d’alumnes de 6è i 5è aniran a les aules

aules de 2n i 1r a buscar als seus fillols.

de 2n i 1r a buscar als seus fillols.

La meitat del grup/classe de 6è-5è es

La meitat del grup/classe de 6è-5è es queden

queden amb la seva parella de 2n/1r en

amb la seva parella de 2n/1r en aquesta aula i

aquesta aula i l’altra meitat van a l’aula

l’altra meitat van a l’aula 6è/5è per començar

6è/5è per començar l’activitat.

l’activitat.

A continuació,llegeixen el llibre de lectura

A continuació, llegeixen el llibre de lectura amb

amb l’ajut del seu padrí que alhora fa que

l’ajut del seu padrí que alhora fa que aquests

aquests comentin les il·lustracions del

comentin les il·lustracions del conte, per tal de

conte, per tal de millorar la

millorar la

comprensió i expressió. Els alumnes de

comprensió i expressió. Els alumnes de

sisè/cinquè faran una activitat

sisè/cinquè faran una activitat d’entrenament

d’entrenament amb un document que

amb un document que hauran de tenir present

hauran de tenir present amb estratègies i

amb estratègies i passos a seguir per ajudar a

passos a seguir per ajudar a llegir als

llegir als nens/es de primer/segon.

nens/es de primer/segon.

Els alumnes de sisè/cinquè també podran

Els alumnes de sisè/cinquè també podran

ajudar als nen/es de primer/segon a omplir la

ajudar als nen/es de primer/segon a omplir

seva fitxa

la seva fitxa

tècnica si la tutora ho creu convenient

tècnica si la tutora ho creu convenient

Això implica que cada padrí es compromet a

Això implica que cada padrí es compromet

ajudar a aprendre a llegir al seu “fillol”, a

a ajudar a aprendre a llegir al seu “fillol”, a

millorar la seva habilitat lectora, al mateix

millorar la seva habilitat lectora, al mateix

temps que l’engresca i li encomana el gust per

temps que l’engresca i li encomana el gust

la lectura.

AVALUACIÓ

per la lectura.

RECURSOS

-

Llibres de lectura de la bibllioteca

-

d’aula/centre

Llibres de lectura de la bibllioteca
d’aula/centre

-

Document informatiu sobre les
estràtegies i pasos a seguir pels alumnes
envers l’activitat “Padrins Lectors”

LECTURA GUIADA (MODELATGE)
OBJECTIUS
1. Desenvolupar les habilitats lectores preceptives pròpies de cada etapa per aconseguir la fluïdesa suficient en cada nivell
2. Comprendre l’estructura interna dels textos
3. Ampliar la comprensió lectora i el vocabulari
4. Fer inferències i lectura entre línies
5. Autorreflexionar i prendre consciència del propi progrés en la comprensió de textos
CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ
1. Lectura d’un llibre portada a terme entre
els alumnes de la classe

ACTIVITATS

2. Realització d’exercicis de comprensió

CICLE SUPERIOR
1. Lectura d’un llibre portada a terme entre
els alumnes de la classe
2. Realització d’exercicis de comprensió

lectora i percepció visual referides als

lectora i percepció visual referides als

diferents capítols del llibre.

diferents capítols del llibre.

3. Lectura de diferents tipologies de text
4. Realització d’exercicis de comprensió

3. Lectura de diferents tipologies de text i
treballa de diverses estratègies de

lectora i elaboració d’esquemes senzills

comprensió lectora: fer hipòtesis, fer-se

sobre els continguts dels textos llegits

preguntes, sintetitzar, fer inferències,
visiualitzar, fer conexions i reorganitzar

SESSIONS

la informació
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Tres sessions setmanals de mitja hora

Dues sessions setmanals de mitja hora

Lectura d’un llibre:

Lectura d’un llibre:

Es fa una lectura silenciosa del capítol que es

Abans de llegir:

demana del llibre.

Es fa una observació dels elements gràfics:

A continuació es llegeix el capítol en veu alta

dibuixos, il·lustracions,…

entre tots els alumnes de la classe. Després de

A continuació es llegieix títol i es formulen

la lectura, es realitza una explicació sobre allò

hipòtesis sobre l’argument de la lectura

que s’ha entés entre tot el grup.

Durant la lectura:

En acabar, es fan anticipacions i es formulen

Es fa una lectura individual silenciosa

hipòtesis sobre què passarà al capítol següent

A continuació es llegeix el capíto en veu alta per

Per últim es realitzen activitats escrites sobre el

paràgrafs i seguint un ordre

capítol treballat.

Durant la lectura en veu alta parem atenció a
les expressions i frases fetes per tal d’entendre

Lectura de textos diversos:

el significat i aplicar-ho al context.

Primer es fa una observació de la forma del

Un cop s’ha llegit, es fa una recapitulació de la

text i les il·lustracions que l’acompanyen. A

lectura (parar per entendre el que hem llegit),i

continuació es formulen hipòtesis sobre el seu

es fa èxplicit les inferències del text.

continggut

Després de llegir:

Després s’identifica la tipología textual I es

Es realitzen activitats de comprensió a nivell

llegeix el text de forma individual i silenciosa

oral: resum, i respondre preguntes sobre fets

Un cop llegit, es procedeix a llegir en veu alta

concrets de la lectura

text i s’identifica el vocabulari desconegut

També es fa el dibuix d’una il·lustració sobre la

Es fa una exposició oral del contingut del text i

lectura.

es comproven les hipótesis formulades abans

Per últim es fan exercicis escrits de comprensió

de la lectura

lectora i s’omple una fitxa de biblioteca.

Per últim, es realiten activitats escrites sobre el
text.

Lectura de textos diversos: (ILEC)
Es llegeix un text seleccionat pel mestre i
s’aplica una estratègia de comprensió lectora
per treballar-ho (Fer hipòtesis, fer-se
preguntes, sintetitzar, fe inferències,
visualitzar, fer conexions i reorganitzar la
informació.) Els alumnes fan activitats
relacionades amb l’estratègia seleccionada: fan
i responen preguntes, formulen hipòtesis,
elaboren resums, esquemes i dibuixos,
relacionen les idees del text amb expreriències

personals o amb altres coneixements…
Finalment, l’alumne reflexiona sobre el nivell
d’adquisició de l’estratègia de comprensió
lectora treballada i ho plasma en un document
personal.
Aquesta activitat s’avalua partint de
AVALUACIÓ

l’observació per part del mestre de les
activitats orals fetes a classe i de la lectura en
veu alta realitzada pels alumnes.
També s’avalua el grau de comprensió lectora
assolit a partir de les activitats escrites fetes

RECURSOS

pels nens/es de la clase de forma individual.
-

Llibre “Potosnàguel” Ed. Bruño

-

Fitxes de comprensió lectora del llibre
“Postosnàguel” Ed. Bruño

-

Textos seleccionats de tipología diversa

-

Activitats de comprensió lectora sobre
els textos seleccionats

LECTURA AL VOLTANT D’ALTRES ÀREES CURRICULARS
OBJECTIUS
1. Ampliar la comprensió lectora de textos relacionats amb continguts de diverses matèries curriculars.
2. Adquirir i ampliar vocabulari específic.
3. Ús de la biblioteca del centre i/o municipal
CICLE INICIAL
A
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CICLE MITJÀ
1. Recerca i lectura de documents de

CICLE SUPERIOR
1. Recerca i lectura de documents de

coneixements relacionats amb els

coneixements relacionats amb els

continguts d’altres àrees curriculars

continguts d’altres àrees curriculars

2. Síntesi i realització de resums del

2. Síntesi i realització de resums del

continguts presentats en documents de

continguts presentats en documents de

coneixement

coneixement

METODOLOGIA

SESSIONS

3. Elaboració d’esquemes
El nombre de sessions està relacionat amb el

3. Elaboració d’esquemes
Una sessió de mitja hora setmanal

nombre de sessions dedicades a la recerca i
processament de la informació estipulat per
cada área curricular.
Es fa el plantejament del tema que es vol

Es fa el plantejament del tema que es vol

estudiar, investigar o ampliar i es llegeixen

estudiar, investigar o ampliar i es llegeixen

textos relacionats amb ell. Aquesta lectura pot

textos relacionats amb ell. Aquesta lectura pot

ser individual o col.lectiva amb tot el grup

ser individual o col.lectiva amb tot el grup

classe. A continuació, s’apliquen estratègies de

classe. A continuació, s’apliquen estratègies de

comprensió lectora per arribar a l’enteniment

comprensió lectora per arribar a l’enteniment

del contingut dels textos llegits (fer-se

del contingut dels textos llegits (fer-se

preguntes, sintetitzar, fer inferències, fer

preguntes, sintetitzar, fer inferències, fer

conexions…)

conexions…)

A vegades es substitueix aquesta lectura per
una recerca d’informació (en petit grup)
utilitzant diferents fonts: internet, llibres,
revistes especialitzades sobre el tema a
estudiar. A continuació es seleccionen els textos
que s’esdevenen de la recerca i s’elaboren
resums i esquemes per tal d’organitzar la
informació que contenen. Finalment, s’exposen
oralment els nous continguts adquirits i
s’elabora un document escrit (pot ser en format
digital) sobre els nous coneixement adquirits
Aquest tipus de lectura s’avalua a partir de:
-

Registre del nivell de comprensió dels

continguts adquirits a partir dels textos I
les estratègies de comprensió lectora
aplicades.

A
V
A
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-

Seguiment del progrés de la recerca feta
per part dels alumnes

-

Valoració dels esquemes i resums fets
Valoració de les exposicions de
coneixements realitzades

-

Valoració del document escrit final sobre
el tema a investigar

-

Llibres de text de les diferents àrees

-

RECURSOS

currículars

Llibres de text de les diferents àrees
currículars

-

Ordinadors

-

Ordinadors

-

Documentació de coneixements

-

Documentació de coneixements

(Biblioteca del centre o del municipi)

(Biblioteca del centre o del municipi)

EDUCACIÓ PRIMÀRIA: PROJECTE D’EFICÀCIA LECTORA
OBJECTIUS
1. Adquirir velocitat lectora mitjançant exercicis d’agilitat visual i afavorir l’adquisició d’estratègies que ajudin a augmentar l’eficàcia lectora

A
C
T
I
V
I
T
A
T
S

CICLE INICIAL
ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ

CICLE MITJÀ
ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

CICLE SUPERIOR
ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ LECTORA

LECTORA

Recompondre textos

Recompondre textos

Posar títols a poemes

Posar titulars a notícies

Continuar notícies

Triar el millor títol

Buscar informació en els diccionaris

Representar un text en un mapa de conceptes

Completar frases mirant el model

Buscar informació en els diaris

Buscar informació en els diaris

Representar un text en vinyetes

Continuar textos instructius

Buscar informació en cartelleres,

Recompondre paraules

Representar textos literaris en un mapa de

programacions...

Completar frases triant entre tres paraules

conceptes

Representar un text en un quadre comparatiu

Recompondre frases

Triar el millor resum

de doble entrada

Completar frases

Identificar i corregir incoherències en un còmic

Escriure un resum jerarquitzat

Activar coneixements a partir de cobertes

Identificar i corregir incoherències en frases

Buscar informació en la guia telefònica (pàgines

de llibres

ACTIVITATS D’AGILITAT VISUAL

blanques i pàgines grogues) Representar textos

Continuar historietes

Memoritzar textos

en quadres comparatius de doble entrada

Escriure contes a partir d’un títol

Completar paraules

Representar textos en esquemes Buscar

Escriure frases en grup

Memoritzar dibuixos

informació en enciclopèdies

ACTIVITATS D’AGILITAT VISUAL

Ordenar les síl·labes d’una paraula

Fer pressuposicions en frases

Completar paraules que els falta una lletra

Buscar diferències

Elaborar resums jerarquitzats

Identificar lletres en un text

Localitzar paraules en una sopa de lletres

Buscar informació en revistes

Memoritzar tres paraules

Reconstruir textos

Fer inferències en textos

Diferenciar fons i figura

Memoritzar textos

Completar un còmic

Relacionar paraules iguals en llistes

Memoritzar dibuixos

Buscar informació en plànols, mapes i mapes de

diferents

Ordenar les síl·labes d’una paraula

rutes

Memoritzar quatre paraules

Buscar diferències

Buscar les parts d’un tot

Buscar diferències en dos dibuixos

Relacionar les parts d’una paraula

EXERCICIS DE GIMNÀSTICA OCULAR

Completar paraules que els manquen

Triar les paraules adequades per formar frases

Millorar l’atenció visual i la mobilitat ocular

algunes lletres

Completar frases

Identificar paraules iguals

Resoldre laberints

Resoldre laberints

Copiar dibuixos de creus

Memoritzar dibuixos

Fer figures seguint els punts

Copiar figures seguint els puntets

Memoritzar ordenadament textos

Comptar paraules repetides

EXERCICIS DE GIMNÀSTICA OCULAR

Memoritzar frases curtes

Millorar l’atenció visual i la mobilitat ocular

Copiar dibuixos de creus
Identificar nombres dins d’un quadre
EXERCICIS DE GIMNÀSTICA OCULAR
Millorar l’atenció visual i la mobilitat ocular
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Estratègies de comprensió lectora:

Estratègies de comprensió lectora:

Estratègies de comprensió lectora:

– Definir la finalitat i l’objectiu de la

– Definir la finalitat i l’objectiu de la lectura.

– Definir la finalitat i l’objectiu de la lectura.

lectura.

– Anticipar-ne el contingut (a partir de títols,

– Anticipar-ne el contingut (a partir de títols,

– Anticipar-ne el contingut (a partir de

subtítols, imatges...).

subtítols, imatges...).

títols, subtítols, imatges...).

1. Activar coneixements previs.

1. Activar coneixements previs.

1. Activar coneixements previs.

2. Utilitzar el context i altres indicadors.

2. Utilitzar el context i altres indicadors.

2. Utilitzar el context i altres indicadors.

3. Formular preguntes, hipòtesis, anticipar

3. Formular preguntes, hipòtesis, anticipar

3. Formular preguntes, hipòtesis, anticipar

continguts.

continguts.

continguts.

4. Fer una lectura interactiva (mestre/a,

4. Fer una lectura interactiva (mestre/a,

4. Fer una lectura interactiva

companys).

companys).

(mestre/a, companys).

5. Construir progressivament el significat del

5. Construir progressivament el significat del

5. Construir progressivament el significat

text.

text.

del text.

6. Pensar, avaluar, criticar, formular preguntes

6. Pensar, avaluar, criticar, formular preguntes

6. Pensar, avaluar, criticar, formular

mentre es llegeix.

mentre es llegeix.

preguntes mentre es llegeix.

7. Verificar i reformular hipòtesis.

7. Verificar i reformular hipòtesis.

7. Verificar i reformular hipòtesis.

8. Identificar i corregir els errors de lectura.

8. Identificar i corregir els errors de lectura.

8. Identificar i corregir els errors de

– Recapitular (els/les alumnes amb l’ajuda del

– Recapitular (els/les alumnes amb l’ajuda del

lectura.

mestre o la mestra).

mestre o la mestra).

– Recapitular (els/les alumnes amb l’ajuda

Estratègies d’agilitat visual:

En les activitats de Gimnàstica ocular, els

del mestre o la mestra).

Aquests exercicis estan seqüenciats i numerats

alumnes s’autocorregeixen aquestes activitats i

Estratègies d’agilitat visual:

segons les sessions de treball

anoten el nombre d’encerts en un full de

Aquests exercicis estan seqüenciats i

Les activitats d’agilitat visual (atenció visual,

control.

numerats segons les sessions de treball

memorització i cognició global) són molt

Les activitats d’agilitat visual (atenció

variades.

visual, memorització i cognició global) són

En les activitats de Gimnàstica ocular, els

molt variades.

alumnes s’autocorregeixen aquestes activitats i

En les activitats de Gimnàstica ocular,

anoten el nombre d’encerts en un full de

s’aconsella que en les primeres sessions

control.

del Lectogrup blau sigui el mestre o la

mestra qui els corrregeixi.
Avaluació inicial
1. Realització d’ una prova de

Avaluació inicial
1. Realització d’ una prova de comprensió

comprensió lectora i velocitat.
2. Recollida dels resultats en una

Avaluació inicial
1. Realització d’ una prova de comprensió

lectora i velocitat.
2. Recollida dels resultats en una graella

lectora i velocitat.
2. Recollida dels resultats en una graella

graella on es fa constar l’eficàcia

on es fa constar l’eficàcia lectora del

on es fa constar l’eficàcia lectora del

lectora del grup classe en aquesta

grup classe en aquesta prova i en la que

grup classe en aquesta prova i en la que

prova i en la que es pasarà a final

es pasarà a final del projecte.

es pasarà a final del projecte.

del projecte.
Avaluació formativa

Avaluació formativa

Avaluació formativa

1. Seguiment de les activitats fetes

1. Seguiment de les activitats fetes

1. Seguiment de les activitats fetes

2. Realització de sessions d’avaluació

2. Realització de sessions d’avaluació

2. Realització de sessions d’avaluació

parcial de forma individualitzada
3. Recollida dels resultats de les

parcial de forma individualitzada
3. Recollida dels resultats de les sessions

sessions d’avaluació en una graella
de seguiment

parcial de forma individualitzada
3. Recollida dels resultats de les sessions

d’avaluació en una graella de seguiment
4. Seguiment de les activitats de

4. Seguiment de les activitats de

d’avaluació en una graella de seguiment
4. Seguiment de les activitats de

gimnàstica ocular

gimnàstica ocular

gimnàstica ocular
Avaluació final

RECURSOS

1. Realització de la mateixa prova de

Avaluació final
1. Realització de la mateixa prova de

Avaluació final
1. Realització de la mateixa prova de

comprensió lectora i velocitat feta al

comprensió lectora i velocitat feta al

comprensió lectora i velocitat feta al

començament del projecte

començament del projecte

començament del projecte

2. Anàlisi del progrés del grup classe

2. Anàlisis del progrés del grup classe

2. Anàlisis del progrés del grup classe

-

-

Lectogrup groc. Ed. Text-la Galera

-

Lectogrup vermell. Ed. Text-la Galera

-

Lectogrup verd. Ed. Text-la Galera

-

Lectogrup lila. Ed. Text-la Galera

Lectogrup blau. Ed. Text-la Galera

