
ESCOLA POMPEU FABRA- ANGLÈS- LA SELVA

PROJECTE ASSESSORAMENT 
CURS 2011-2012

     
      PLEC: 

• Ensenyament de les estratègies lectores, 
• Metodologia de la lectoescriptura.



1. INTRODUCCIÓ:

L'escola  Pompeu Fabra entra  en  el  projecte  de dinamització de  biblioteques escolars 
PUNT EDU el  curs  2007-2008.  Durant  els  tres  cursos  següents,  s'esdevenen  canvis 
importants a la biblioteca de la nostra escola, la biblioteca Josep Bosch. 
Durant el tercer any del projecte PUNT EDU (curs 2009-2010) decidim engegar el Pla 
Lector  de  Centre  (PLEC)  perquè  creiem que  la  lectura  és  cabdal  en  l’educació  dels 
infants, i en les diferents etapes de la vida.  També perquè com a Claustre constatem la 
necessitat de tenir un document de centre que defineixi què és el que nosaltres volem 
pels nostres alumnes i el que volem aconseguir amb el mateix.
Definim  aquest  pla  de  lectura  com  una  eina  que  ens  servirà  per  agrupar  totes  les  
actuacions que es porten a terme en el centre en l’àmbit de la lectura, tenint en compte les 
següents competències:

– Competència comunicativa i lingüística. Aprenentatge de la lectura.
– Competència informacional. Aprenentatge a través de la lectura.
– El gust per llegir.

Durant el curs actual, 2011-2012, realitzem un assessorament dins del PFZ per tal de 
desenvolupar l'apartat de metodologia de la lectura del nostre PLEC.
Els nostres objectius són els següents:

– Consensuar criteris i, en conseqüència, establir actuacions sobre l'ensenyament i  
aprenentatge de la  lectura  en el  nostre centre per  tal  d'establir  una única  línia 
d'escola.

– Volem treballar la lectura de manera competencial i afavorir-ne l'aprenentatge per 
tal d'assolir millors resultats en velocitat i comprensió lectora.

– Unificar estratègies i materials a tenir en compte per a poder acordar i dissenyar la 
metodologia d'ensenyament-aprenentatge de la lectoescriptura a la nostra escola.

Aquest  document  és  doncs,  el  recull  de  reflexions,  decisions i  actuacions sobre  com 
treballem la lectura. També és un document viu i obert, amb la voluntat de poder-hi afegir,  
modificar, revisar i canviar aspectes en funció dels nostres propòsits.



2. PUNT DE PARTIDA: QUÈ ENTENEM PER A LECTOR COMPETENT? 

Volem formar lectors competents, això vol dir que els nostres alumnes:
– Són eficaços en la seva lectura, és a dir que comprenen el que llegeixen i ho fan 

amb fluïdesa (rapidesa i exactitud).
– Mostren una bona actitud en vers la lectura.
– Poden aprendre per mitjà de la lectura.
– I l'utilitzen en la vida diària com un hàbit.

3. QUÈ DIU LA LOE SOBRE LA LECTURA? 

LECTOR COMPETENT

EFICAÇ ACTITUDSINTERDISCIPLINAR

COMPRENSIÓ FLUÏDESA

SINTETITZAR
DESTRIAR
CRÍTICA
PENSAR

APRENDRE

EXACTITUD VELOCITAT

MECÀNICA
DECODIFICAR

ENTONACIÓ
RITME

GUST
PLAER

DIVERSIÓ
GAUDIR

FLEXIBILITAT

HÀBIT

ATREVIMENT
CONCENTRACIÓ
TO POSTURAL





EDUCACIÓ INFANTIL



CICLE INICIAL



CICLE MITJÀ



CICLE SUPERIOR



4. COM PENSEM QUE HAN DE SER LES ACTIVITATS?

- MOTIVADORES, fan que l'infant s'esforci per llegir bé.
- DIVERTIDES. 
- PARTICIPATIVES.
- FUNCIONALS (útils, amb sentit).
- En uns casos: ACTIVITATS DIFERENTS A LES HABITUALS (que trenquen la rutina, 
amb un punt de novetat).
- En d'altres, en canvi, tenen un component de REPETICIÓ que dóna SEGURETAT a 
l'infant.
- IMPLICACIÓ DE LES FAMÍLIES
-  Lectures  en  veu  alta  que  TENEN  UN  AUDITORI  (un  destinatari)  o  que  permeten 
SENTIR-SE LLEGIR un mateix.
- Que permeten l'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT: cada alumne hi pot participar al seu nivell.
- Algunes no es limiten a la lectura, impliquen també ESCRIURE, DIBUIXAR.
-Algunes són en EQUIP.

Per tal de millorar les nostres bones pràctiques de lectura, a l'hora de plantejar qualsevol 
activitat tindrem en compte els següents punts:

- Són activitats amb un OBJECTIU clar, per al mestre,per als infants?
- Hem tingut en compte el treball ABANS/DURANT/DESPRÉS de la lectura?
- Poden formar part d'un treball INTERDISCIPLINAR?
- Quin TIPUS de lectura requereixen?
- Quins CONEIXEMENTS PREVIS requereixen? (Lingüístics, sobre el tema...)
- Permeten el TREBALL COOPERATIU?
- Podríem incorporar-hi les TIC?
- Quina AVALUACIÓ ens permeten?



5. PLANTEJAMENT I DISSENY DE LES ACTIVITATS:

PROPÒSIT
TIPUS DE LECTURA

SILENCIOSA/
MENTAL

COMUNICATIVA/EXPRESIVA

EXTENSIVA
Interés, plaer

INTENSIVA
Aprendre

RÀPIDA I 
SUPERFICIAL
Dades concretes

INVOLUNTÀRIA
Al carrer,flash

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

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



ABANS DE LA LECTURA:

CONEIXEMENTS PREVIS
LINGÜÍSTICS:

TIPUS DE TEXT:
Organització interna
Trets propis de la llengua escrita.

CONEIXEMENT SOBRE EL LÈXIC
I LA SEMÀNTICA:
Vocabulari
Frases fetes, maneres de dir.

CONEIXEMENTS PREVIS
SOBRE EL TEMA I EL MÓN:

ESDEVENIMENTS SOCIALS
ACCIONS HUMANES
FENÒMENS FÍSICS

TÈCNIQUES:
Discussió
Conversa
Pre-interrogants
Pluja d'idees
Mapes conceptuals
Imatges

ACTIVACIÓ DE:

PREDICCIÓ- ANTICIPACIÓ DEL
CONTINGUT/CREACIÓ 
D'EXPECTATIVES:

A partir de:

ASPECTES FORMALS:
Índex
Contraportada
INDICIS TEXTUALS:
Títol
Subtítols
Forma del text
Apartats
Tipus de lletra
INDICIS CONTEXTUALS:
Il.lustracions
Gràfiques
Colors i mida...

ESTABLIMENT D'UN PROPÒSIT
DE LA LECTURA

EXPLÍCIT:
En funció dels interessos o 
Necessitats del lector

IMPLÍCIT:
En funció del tipus de text.



DURANT LA LECTURA:
HIPÒTESIS

FORMULACIÓ
A partir de:

Estructura del text
Coneixement del tema

La semàntica
il.lustracions

COMPROVACIÓ
He endevinat la meva predicció?

VERIFICACIÓ

REFORMULACIÓ
Què hauria d'haver tingut en compte?

RECAPITULACIÓ PERIÒDICA
SÍNTESI DE LA INFORMACIÓ

LLEGIDA
Què s'ha explicat en aquest paràgraf/

Apartat/fragment?

DEDUCCIÓ D'INFERÈNCIES
Detectar “pistes” del contingut que ens

Permetin inferir una informació no 
Explícita en el text.

AUTOREGULACIÓ DE LA 
COMPRENSIÓ

1. DETECTAR MANCANCES DE 
COMPRENSIÓ DE BAIX NIVELL:

Descodificació
Reconeixement visual de paraules
Accés al significat del vocabulari

Relació de la informació nova, del
text, amb la donada.

2. DETECTAR MANCANCES DE
COMPRENSIÓ D'ALT NIVELL:

Quan no es pot concebre una idea
global que doni unitat, coherència i

sentit al text com un tot

FORMULACIÓ DE PREGUNTES:

OBJECTIU: assegurar la comprensió 
Durant el procés lector.



DESPRÉS DE LA LECTURA:

VALORACIÓ DEL PROPÒSIT
DE LA LECTURA

Identificació de la informació rellevant.

Desestimació de la informació irrellevant.

OBJECTIU:
Assolir els propòsits de la lectura!!!

REORGANITZACIÓ I INTEGRACIÓ
DE LA INFORMACIÓ

IDENTIFICACIÓ DEL TEMA:
Identificació de les idees principals

ELABORACIÓ D'UN RESUM
CONCEPCIÓ ANALÍTICA DEL TEXT:

Identificació de les parts del text.
EXTENSIÓ:

Activitat que depassi el marc de la
Propia lectura 

(opinions, vocabulari...)

TÈCNIQUES:

SUBRATLLAT

FITXES
SUPRIMIR

INFORMACIÓ
TRIVIAL O

REDUNDANT

POSAR TÍTOLS
QUEN ENGLOBIN

EL SENTIT DEL
TEXT

PLUJA D'IDEES

MAPES
CONCEPTUALS

QUADRES I 
ESQUEMES

REPRESENTACIÓ
GRÀFICA

QÜESTIONARIS
DE LA INFORMACIÓ

SEGONS UNS
OBJECTIUS DONATS.

DEDUIR ELS
CRITERIS D'UNA
CLASSIFICACIÓ.

REORDENAR
EL TEXT

CANVIANT EL
CRITERI

TROBAR 
SUBTÍTOLS

DE LES PARTS
DEL TEXT

REORGANITZACIÓ



NIVELLS DE COMPRENSIÓ:

LITERAL:

Reconeixement del significat de les paraules.

Seguiment d'instruccions.

Reconeixement de les seqüències d'una acció.

Fixació-retenció-evocació de la informació

PROFUNDA-CRÍTICA:

Distinció d'un fet o d'una opinió.
Valoració personal del text.

Anàlisi de les intencions de l'autor.
Identificació del que és subjectiu del que 

és objectiu.

INTERPRETATIVA:

Predicció de resultats.
Inferència del significat de paraules 

desconegudes.
Contextualització del significat de les paraules.

Discriminar allò que és real del imaginari.
Identificació de les idees secundàries.

META COMPRENSIÓ:

He activat els meus coneixements previs?
M'he proposat uns objectius?

He supervisat l'assoliment dels objectius de
lectura?

He detectat quins són els meus problemes de
comprensió?

...



RESUMINT: 

PROCÉS LECTOR

IMPLICA

CONTROL/META COMPRENSIÓ

A PARTIR D'ESTRATÈGIES

ABANS DE
LA LECTURA

DURANT 
LA LECTURA

DESPRÉS DE
LA LECTURA

CONTROL/META COMPRENSIÓ

PER ACCEDIR 

COMPRENSIÓ
INTERPRETATIVA

COMPRENSIÓ
LITERAL

COMPRENSIÓ
PROFUNDA

COMPROVAR

EL PROPÒSIT DE LA LECTURA



6. OBJECTIUS DE LECTURA I TIPUS DE COMPRENSIÓ QUE ES TREBALLA A 
CADA CICLE:

OBJECTIUS DE LA 
LECTURA
EDUCACIÓ INFANTIL

SITUACIONS 
D’AULA/ 
ACTIVITATS QUE 
FEM

TIPUS DE COMPRENSIÓ I 
DE LECTURA QUE 
REQUEREIXEN

Llegir per seguir unes 
instruccions

- Recepta.
- Normes de joc.

- Literal
- Literal

Llegir per practicar la 
lectura en veu alta.

P3 – Fitxes i dites.
P4 – Passar llista 
noms, dies stmn., dita 
mes, títols llibres, 
menú,...
P5 – Fitxa, dites, 
cançons, 
endevinalles,... tot el 
relacionat amb el dia 
a dia de l’aula, títol 
conte,... menú,...

- Interpretativa
- Interpretativa, interpretativa, 
inter./literal, interpretativa, 
interpretativa.
-interpr./literal,..
(alumnes fan els dos 
processos literal/interpr. O 
bé interp./literal).

Llegir per aprendre a llegir. P3- Noms
P4 i P5 – Qualsevol 
tipus de text o paraula 
que contingui lletres 
amb significat, lletres 
que enreden.
Globalització cap 
analític.

- Interpretativa
- Literal/interpretativa.

Llegir per aprendre a 
escriure.

P4 – Picar paraules, 
rellegir el que han 
escrit, autocorrecció.
P5 – Picar paraules, 
rellegir, autocorrecció, 
visualitzar paraules 
que acaben igual, que 
comencen igual,...

- Literal.

- Literal en diferents nivells

Llegir per buscar una 
informació precisa.

P3,P4 i P5 – Lectura 
d’imatges.
P4 i P5 – Cercar en 
un text determinat, 
poema, dites, una 
paraula determinada. 
Títol de les fitxes. 
Que s’ha de fer?

- Literal/ interpretativa/critica.

- Literal/ interpretativa.
Poema – crítica

Llegir per obtenir una 
informació de caire 
general.

Abans – lectura que 
faran de les fitxes.
Lectura del quadern 
que va a casa cada 
cap de setmana amb 
la mascota.

- Interpretativa/literal.

Llegir per revisar el propi 
escrit o el dels companys. 

P4 i P5- Desprès 
d’escriure tornar a 

- Interpretativa/literal.



llegir el que s’ha 
escrit, sempre tot el 
que s’ha escrit es 
llegeix.
També lectura 
d’imatges per saber la 
comprensió del 
missatge final.

Llegir per plaer. P4 – Jocs de 
llenguatge preparats. 
Cançons 
plastificades. 
Biblioteca.
P5 – Biblioteca 
d’aula.

- Literal/inter./crítica

-Literal/inter./crítica

Conclusió: Els infants si no són alfabètics sempre són primer interpretatius per passar a 
ser literal i a P5 els alfabètics són crítics.
P3 i P4, el procés és interpretatiu per passar a ser literal.
P5,el procés és literal, interpretatiu i alfabètic.



CICLE INICIAL SITUACIONS D'AULA/ ACTIVITATS 
QUE FEM

TIPUS DE COMPRENSIÓ I DE 
LECTURA QUE REQUEREIXEN

Llegir per buscar una 
informació precisa

- Cartells de classe
- Treballs de medi i 

projectes
- Llibre de lectura
- Repartir material de 

classe i/o fitxes
- Buscar paraules dins 

un text
- Buscar la resposta de 

preguntes concretes
- Llegir les circulars 

d’excursions, 
menús,...

T.L: Tipus de lectura
T.C: Tipus de comprensió

T.L:Lectura silenciosa : ràpida i 
superficial
T. C:Literal

Llegir per comunicar un 
text a un auditori

- Lectura d’enunciats
- Lectura de poemes i/o 

textos en festes
- Lectura de contes 

preparats
- Poema de Nadal
- Gravació de poemes 

- T.L:Lectura 
comunicativa/expressiva
T. C:Literal, interpretativa 

Llegir per obtenir una 
informació de caire 
general

- Llibre de lectura, 
contes,...

- Cartells i /o treballs 
exposats als 
passadissos

- Lectura de la revista 
de l’escola.

T.L:Lectura silenciosa : 
extensiva
T. C:Literal, interpretativa 

Llegir per revisar el  
propi escrit o el dels  

companys

- Correccions individuals 
i col·lectives (textos, 
dictats,...) 

T.L:Lectura silenciosa : 
Intensiva 
T. C:Interpretativa i 
crítica

Llegir per plaer

- Biblioteca de classe, 
d’escola i del museu

- Lectura de contes/ 
poemes per part del 
mestre

T.L:Lectura silenciosa : 
extensiva
T. C:Interpretativa i crítica

Llegir per aprendre 
sobre el món i per dir el  

que s’ha entès - Activitats i textos de 
T.L:Lectura silenciosa : 
Intensiva



CICLE INICIAL SITUACIONS D'AULA/ ACTIVITATS 
QUE FEM

TIPUS DE COMPRENSIÓ I DE 
LECTURA QUE REQUEREIXEN

medi
- Projectes
- Lectura de notícies

T. C:Literal, interpretativa 
profunda i crítica

Llegir per seguir unes 
instruccions

- Lectures del llibre de 
matemàtiques

- Instruccions dels jocs 
de la classe

- Receptes de cuina

T.L:Lectura silenciosa : 
Intensiva
T. C:Literal, interpretativa 

Llegir per practicar la  
lectura en veu alta

- Lectura col.lectiva
- Lectura de poemes
- Lectura d’enunciats a la 

resta de la classe

              T.L: Lectura 
comunicativa/expressiva
             T. C:literal, interpretativa

 Llegir per
aprendre a llegir

- Treball del nom dels 
alumnes de la classe 
( Repartir material o 
fitxes)

- Fitxes de lectura de 1r 
(diferents lletres)

- Activitats del llibre de 
text

- Jocs didàctics
–½ hora de lectura diària

T.L:Lectura silenciosa : 
Intensiva

           T. C:literal i interpretativa

Llegir per
aprendre a escriure

- Activitats del llibre de 
text de català

- Fitxes de treball
- Jocs didàctics.
- Llegir diferents models 

abans d'escriure
- Dictat caminat

T.L:Lectura silenciosa : 
Intensiva

            T. C:iteral, reflexiva.



OBJECTIUS DE LA 
LECTURA

CICLE MITJÀ

SITUACIONS D'AULA/ 
ACTIVITATS QUE FEM

TIPUS DE COMPRENSIÓ I DE 
LECTURA QUE REQUEREIXEN

Llegir per buscar una 
informació precisa

– Buscar diferents tipus de 
paraules dins d'un text.

– Llegir per a poder respondre 
preguntes prèviament 
formulades (projecte 
interdisciplinar).

– Buscar paraules al diccionari.

– Literal i interpretativa

Llegir per comunicar  
un text a un auditori

– Poema de nadal
– Lectura en veu alta d'un text 

preparat a casa (act. Diària)
– Poemes de St. Jordi.

– literal, interpretativa i 
reflexiva.

– Literal, interpretativa, 
reflexiva i crítica.

Llegir per obtenir una 
informació de caire  

general

– Activitats del projecte 
interdisciplinar.

– Saber dir les idees principals 
de textos narratius i 
explicatius.

( diferents tipus de textos del llibre 
de lectures i del llibre de medi)

– Literal i interpretativa.

Llegir per revisar el  
propi escrit o el dels 

companys

– Autocorrecció de les 
redaccions.

– Correcció dels dictats dels 
companys.

– Interpretativa.

Llegir per plaer

– Lectura a la biblioteca d'aula 
i d'escola.

– Lectura de llibres per 
capítols.

– Lectura del mestre en veu 
alta.

– Mestre com a exemple lector 
a l'hora de  biblioteca.

– Racó: “ara us llegiré un 
conte”.

– Interpretativa.

Llegir per aprendre 
sobre el món i per dir  

el que s’ha entès

– Activitats i textos de medi.
– Proves escrites.
– Notícies dels diaris (llengua).

– Literal, interpretativa, 
crítica, 
metacomprensió 
(autoavaluació).



OBJECTIUS DE LA 
LECTURA

CICLE MITJÀ

SITUACIONS D'AULA/ 
ACTIVITATS QUE FEM

TIPUS DE COMPRENSIÓ I DE 
LECTURA QUE REQUEREIXEN

Llegir per seguir unes 
instruccions

– Lectura d'enunciats.
– Textos prescriptius 

(receptes).
– Instruccions per a realitzar 

una activitat manual 
(plàstica).

– Literal i interpretativa.

Llegir per practicar la  
lectura en veu alta

– Preparar una lectura per a 
llegir a l'aula en  veu alta.

– Exposicions del treball 
interdisciplinar.

– Semifinals i finals d'escola 
per preparal el CLVA.

– Lectura de poemes de St. 
Jordi.

– Literal i interpretativa.

Llegir per 
aprendre a llegir

– Biblioteca.
– 1/2 hora lectura diària.
– Resums dels temes abans 

de la prova.
– Racó: “ara us explicaré un 

conte”.
– Ordenar paràgrafs.
– Lectura d'embarbussaments 

en veu alta.
– Projecte interdisciplinari 4t.
– Treball éssers vius 3r 

(buscar informació a 
internet).

– Literal, interpretativa i 
metacomprensió.

Llegir per 
aprendre a escriure

– Dictats preparats setmanals.
– Exemples de redaccions.
– Completar textos.

– Literal i interpretativa.



OBJECTIUS DE LA 
LECTURA

CICLE SUPERIOR

SITUACIONS D'AULA/ 
ACTIVITATS QUE FEM

TIPUS DE COMPRENSIÓ I DE 
LECTURA QUE REQUEREIXEN

Llegir per buscar una 
informació precisa

Especificar el que es vol aconseguir.
Què s'ha entès.
Activitat de diàleg a mig text 
Es fan aclariments
Recapitulació del més important

La lectura que es fa aquesta feina 
ha de ser: interpretativa, reflexiva 
i literal. (també depèn molt del 
que es llegeixi).

Llegir per comunicar  
un text a un auditori

Buscar informació d'un tema concret
Saber-la seleccionar amb esquema 
preestablert – resum.
Preparar un guió i desenvolupar-lo
Preparar l'exposició
Exposar-la davant un públic
Teatre (optativa)
Això es fa tan en català, castellà 
com anglès.

Lectura literal , interpretativa i 
reflexiva.

Llegir per obtenir una 
informació de caire  

general

Repàs de coneixements previs
Formulació d'hipòtesis
Diàleg de la lectura
Treball de vocabulari
Diàleg i reflexió portant a un debat.
Acabar remarcant idea principal.

Lectura interpretativa, 
reflexiva, ... tot va una mica 
en funció del text.

Llegir per revisar el  
propi escrit o el dels 

companys

Fer un escrit, ja sigui redacció, 
dictat.
S'intercanvien escrits, els 
corregeixen i després cadascú ho 
repassa si el que s'ha fet està bé.

Lectura literal

Llegir per plaer
Lectura de qualsevol llibre a 
biblioteca
i explicació del llibre escrit o 
oralment.

Lectura literari.

Llegir per aprendre 
sobre el món i per dir  

el que s’ha entès

Llegir i debatre (religió, alternativa, 
medi, mates, ...)

Lectura global (interpretativa, 
literal, ...)

Llegir per seguir unes 
instruccions

Llegir i comprensió
classificació de llibres, d'animals.
Com fer un esquema
Informàtica
Optativa (recepta, web, museu, 
biblioteca, ...)
Matemàtiques (qualsevol 
guió,instruccions, ...)

Lectura interpretativa i literal

Llegir per practicar la  
lectura en veu alta Lectura (ho fem molt però no amb 

l'objectiu de practicar la lectura en 
veu alta) (d'anglès, català, castellà, 
medi)
En totes les llengües es preparen 
lectures la llegeixen i s'avaluen. (els 
textos cal que hi hagi entonació, 
diàleg, teatre,...)

Lectura literal i interpretativa.



OBJECTIUS DE LA 
LECTURA

CICLE SUPERIOR

SITUACIONS D'AULA/ 
ACTIVITATS QUE FEM

TIPUS DE COMPRENSIÓ I DE 
LECTURA QUE REQUEREIXEN

Llegir per 
aprendre a llegir

Qualsevol lectura que es faci perquè 
hi hagi un treball previ i posterior. 
(tot i no ser l'objectiu principal).
Comentaris de text.
Poesies

Tot tipus de lectura

Llegir per 
aprendre a escriure

Biblioteca 
Qualsevol activitat de lectura per 
aprendre escriure (sigui, català, 
castellà o anglès, medi....)
Dictats preparats
Redacció
Totes les activitats de lectura . (si 
tenen memòria retentiva serveix per 
escriure bé).

Lectura literal



OBJECTIUS DE LA 
LECTURA

EDUCACIÓ ESPECIAL

SITUACIONS D'AULA/ ACTIVITATS 
QUE FEM

TIPUS DE COMPRENSIÓ I DE 
LECTURA QUE REQUEREIXEN

Llegir per buscar una 
informació precisa

-Buscar paraules dins d’un text
-Enunciats
-Problemes matemàtics

- LITERAL

Llegir per comunicar un 
text a un auditori

-Fer una representació
-Titelles
-Exposar un text
-Explicar les normes d’un joc

-INTRPRETATIVA
-REFLEXIVA

Llegir per obtenir una 
informació de caire 

general

-Contes 
-Textos

-LITERAL

Llegir per revisar el  
propi escrit o el dels 

companys

-Corregir dictat d’un company
-Escriure frases i mirar si hi ha tots els 
elements
-Corregir amb model

-LITERAL

Llegir per plaer -Oferir diferents tipologies de textos en 
moments lliures

-TOTES

Llegir per aprendre 
sobre el món i per dir el  

que s’ha entès

-Contes
-Tema medi

-LITERAL
-CRÍTICA
-INTERPRETATIVA
-REFLEXIVA

Llegir per seguir unes 
instruccions

-Recepta
-Normes de joc
-Normes per elaborar una activitat

-LITERAL
-INTERPRETATIVA

Llegir per practicar la  
lectura en veu alta

-Lectura oral individual
-Lectura oral en grup
-Llegir cartells

-LITERAL
-INTERPRETATIVA

Llegir per 
aprendre a llegir

-Lectura global de paraules
-Lectura de diferents tipus de textos
-Destriar informació
-Fluïdesa

-LITERAL

Llegir per 
aprendre a escriure

-Completar paraules o frases
-Picar paraules
-Relacionar so-grafia

-LITERAL
-INTERPRETAIVA



7. TIPOLOGIES TEXTUALS I LECTURES











8. METODOLOGIA DE LA LECTOESCRIPTURA: 

Les activitats de lecto-escriptura a Parvulari van destinades principalment a comprendre el  
valor comunicatiu del llenguatge escrit, a reconèixer i utilitzar diferents tipologies de textos  
i, finalment, a descobrir la relació entre transcripció gràfica i tira fònica. 
Des de l'inici treballem l'expressió escrita en un sentit complet. No es tracta d'aprendre el  
codi  i  després ja  escriurem i  llegirem. Escrivim i  llegim i  aprenem el  codi  de manera  
simultània, com ara ha fet el nen/a en el procés de desenvolupament de la parla.
Les activitats  es realitzen en gran grup o petit  grup per  assegurar  la  comprensió del  
missatge i de l'ús del llenguatge escrit.
El llenguatge oral s'utilitza com a material bàsic per treballar el text escrit.
PAPER DEL MESTRE:
- El mestre ha de ser un bon model.
- Hem de tenir una actitud positiva enfront del treball dels alumnes: estimular, recolzar, 
donar confiança, valorar el seu esforç, etc.
- La mestra no és qui dóna tota la informació, qui ho soluciona tot, sinó que ajuda a la  
creació  de  conflictes  i  interrogants  perquè  els  alumnes  avancin.  No  tenim  el  paper 
principal, sinó que fem de guies. És a dir, oferir l’ajuda que necessiten; ni més ni menys.
- Ha de tenir en compte la diversitat que els aprenentatges siguin significatius i funcionals.
- Ha d'aconseguir la màxima motivació davant les diferents activitats. Decidir i organitzar 
activitats amb sentit, que afavoreixin la reflexió.
- Tenir una bona base teòrica per posar-la a la pràctica.
- Tenir clar els objectius que vol aconseguir en cada moment i per què fa cada activitat.
- Tenir clar què és el que han d’aprendre; decidir i organitzar els continguts.
- Aprendre dels infants i amb els infants.

LES DIFERENTS TIPOLOGIES

El tractament de la llengua ha de ser funcional i significativa, s’ha de treballar com a:
- Ús pràctic ( per resoldre qüestions de la vida quotidiana)
- Ús científic ( per accedir a la informació)
- Ús literari (apreciar el valor estètic)

Aquest  treball  ens  porta  a  treballar  diferents  tipologies  de  textos  (veure  graella 
corresponent):

- Informatiu ex. Nom, títols, notícies, anuncis, cartells, programes i notes
- Narratiu ex. Contes, còmics, relats, acudits, novel·la, teatre, cartes
- Poètic ex. Poemes, cançons, rodolins, refranys, endevinalles
- Expositiu ex. Definicions, descripcions i biografies



- Instructiu: receptes, normes, instruccions i jocs.
HABILITATS LECTORES 

- Saber la finalitat d’aquella lectura.
- Coneixements dels nens ( sobre el tema, el tipus de text ... ).

-  Situar  el  contingut  del  text  a  partir  dels  referents  externs  :  imatge,  forma  del  text  
(tipologia), títol ..

- Identificar paraules conegudes que puguin ser significatives.

- Formular hipòtesi del contingut.

- Seguir la direccionalitat.

-  Fomentar  la  memòria  visual  (  buscant  paraules  dins  el  text,  repetides,  semblants,  
llargues, curtes ... ).

- Verificar les hipòtesis.

LLEGIR

Davant d'un text s'intenten desvetllar les habilitats lectores en els alumnes. Es fa una 
lectura compartida. Primer amb imatges, el títol, les paraules conegudes, llistes, contes.

En grup, i a partir del que sap cadascú, es verbalitza una hipòtesi global. Els nens i nenes 
fan servir diferents referents (la imatge que l'acompanya, el desxiframent global del títol, el 
coneixement  d'algunes  paraules,  ...).  El  mestre/a  ajuda  a  compartir,  a  formular 
correctament les hipòtesis i a anticipar el contingut. La tipologia de text (format) ajuda a 
anticipar  un  tipus  de  contingut  (una  llista  no  serà  mai  un  conte...).  És  especialment 
important el títol que ens dóna pistes sobre el contingut. 
La lectura d'un text es fa sempre per fragments (el mestre, un nen, un grup, entre tots...) a 
partir de les seves pròpies estratègies i segons el nivell del grup. 
Sempre es verifiquen les hipòtesis inicials, se segueix la direccionalitat de l'escriptura, s'hi 
busquen  referents  coneguts  (paraules,  lletres,  ...)  i  s'intenta  anticipar  el  contingut  del  
fragment següent. Finalment es reconstrueix oralment el text i es rellegeix (entre tots, el 
mestre...).
La  comprensió  dels  mecanismes  de  codificació/descodificació  és  un  procés  individual 
però  la  intervenció  i  aportacions  del  grup  són  fonamentals  per  avançar  en  aquest 
coneixement; sovint el grup actua com a informador o corrector.
La imatge o l'objecte és el primer referent que el nen és capaç de comprendre, per tant en 
qualsevol so, nom, frases o text és important associar-li, tot i que cal anar minvant aquest 
ús a mesura que els alumnes amplien els seus coneixements i recursos.
El mestre/a és el "lector" o "escriptor" dels texts, per anar deixant el protagonisme als  
nens i  nenes a mesura que avancen en les seves habilitats lectores: coneixement de 
diferent tipologies de text, identificació global de paraules, hàbit de deducció i anticipació i,  
finalment, coneixement del codi.
EL treball  del  codi  es  fa,  a  partir  de cartronets,  murals,  pissarra  magnètica...  o  fitxes 
preparades pel mestre, que es basen en el  propi nom, llistes, poesies, títols, rodolins, 



endevinalles,  menú,  noms comuns  del  vocabulari  dels  temes que es  treballen.  Es fa 
oralment,  primer  en  grup  i  després  individualment.  Els  nens  i  nenes  comparen, 
classifiquen,  copien,  relacionen,  completen  i  escriuen...  buscant  estratègies  d'anàlisi  
fonètica (noms curts/llargs, so inicial o final, so semblant, nombre de síl·labes, etc.). A P-3 
comencen a fer alguns d'aquests exercicis amb el seu nom i el del seus companys, per  
arribar a P5 a intentar fer un anàlisi fonètic.
ESCRIURE
Escriure és més senzill que llegir, ja que sap quin missatge es vol comunicar i quin tipus  
de text hauria o es vol utilitzar; per això moltes activitats es plantegen des de la doble 
vessant de la lecto-escriptura. Sempre que el nen escriu un text se l'habitua a rellegir-lo, 
encara que la seva lectura sigui més global del missatge que volia comunicar. Cal intentar 
que les activitats de text siguin funcionals.
El llenguatge enumeratiu és un bon punt de partida per la lecto-escriptura, per això  els 
noms del alumnes de la classe seran l'element a partir del qual iniciarem el treball 
de lecto-escriptura al cicle. El primer que comença a escriure el nen/a és, doncs, el seu 
nom.  Els  noms  els  identifiquen  dins  del  grup,  permeten  un  treball  d'associació,  de 
reconeixement, de classificació, d'ordenació, de confegir, de comparació i alhora és molt  
motivador i pròxim als nens i nenes.
La retolació dels diferents objectes i  espais de la classe completa aquest  treball,  que 
farem conjuntament els nens i la mestra.
Al principi, el mestre escriu el que els nens li diuen, es a dir, els nens i nenes escriuen a  
través del mestre. Paulatinament, els alumnes es van iniciant en l’escriptura i  són ells 
mateixos qui dicten i es corregeixen els uns als altres. A mesura que els nens i nenes van 
dominant  el  codi,  aquest  treball  s’intensifica.  En  petit  grup,  per  parelles  i  finalment 
individualment els alumnes produeixen els seus textos. La composició d’aquests petits 
grups a l’hora d’escriure cal que la decideixi una mica el mestre, amb el coneixement del  
nivell  lecto-escriptor  que  té  de  cada  alumne,  per  tal  de  que  els  permeti  avançar  en 
l’aprenentatge.
El text lliure de producció individual es comença a treballar a partir de P-3. Per exemple, el 
nen/a escriu a partir de vivències individuals o del grup, o bé triant un dibuix o foto. Fan un  
petit text i el dibuixen.
Per tal  d’ajudar als infants a progressar en el domini lecto-escriptor es faran activitats 
concretes a partir dels noms dels alumnes, de textos coneguts (prèviament memoritzats) 
que s’han de reescriure o bé completar, còpia de noms, frases, etc.
Alhora es posaran al seu abast una sèrie de recursos i/o referents dins de l’aula com ara  
les retolacions de la classe, les targetes dels noms i títols, els diccionaris d’imatge, etc. de  
manera que hagin i puguin consultar quan han d’escriure. Això és per ells un suport i 
alhora fomenta l’hàbit de consulta i la pròpia autonomia. 
Quan el nen/a escriu, es respectarà i valorarà la seva producció de manera positiva tenint 
en compte el seu nivell evolutiu:

- Presil·làbic:  gargot  ,  diferenciar  dibuix  de  lletres  –  primers  signes  gràfics,  signes 
coneguts.

- Sil·làbic: Sense valors sonor convencional – amb valor sonor convencional
- Sil·làbic-alfabètic: algunes correspondències so-grafia
- Alfabètic: correspondència so-grafia



Es respecta també l’ortografia natural del nen/a.
Quan un nen/a acaba d’escriure se li demana que llegeixi el que ha escrit. Es respecta la 
lectura que en fa tenint en compte el seu nivell evolutiu.
Quan el que escriu el nen/a no es pot entendre, el mestre transcriu, si cal, el que ha llegit 
en el paper. Quant als errors, les omissions, les mancances en el contingut i l’estructura,...  
el mestre ajudarà a l’alumne que ho millori o corregeixi en funció de les seves possibilitats. 
Es buscarà per sobre de tot la correcció que sorgeix del propi alumne, es a dir, cal que el  
nen/a se n’adoni de la mancança o error i  rectifiqui per iniciativa pròpia. L’error no es  
negatiu i cal fer-ho veure així al nen/nena.
Un altre aspecte de l’escriptura és la separació de paraules. En un principi el nen/a percep 
la tira fònica de la frase sense diferenciar-ne les paraules. Així, doncs, quan escriu no en 
fa  la  deguda  separació.  A través  de  la  còpia  i  la  lectura  es  procurarà  que  el  nen/a 
descobreixi la unitat paraula. Un cop arriben a ser alfabètics entenen com a paraula els 
mots del missatge amb significat complet. 
Grafomotricitat
El tipus de lletra amb la que es treballa és la de pal. Els rètols i lletres presents a la classe 
tenen aquest format. El nen s’inicia en la lectura i l’escriptura amb la lletra de pal perquè li  
representa menys dificultat, sobretot en el traç. També és una lletra més present en el  
món quotidià que no pas la manuscrita (rètols, cartells, titulars premsa, etc.), per tant pot  
reforçar la lectura fora de l’escola. A P-5 es començarà a introduir la lletra manuscrita, a  
partir del nom. 
Treballarem exercicis per reforçar l’habilitat motriu a tot el cicle (P3, P4, P5)
El traç de les lletres es treballarà a partir d’exercicis dels traços bàsics per anar educant 
en  el  nen/a  el  domini  i  direccionalitat  del  traç,  de  manera  que,  quan  hagi  madurat  
suficientment  aquests  domini  grafomotriu,  pugui  començar  a  escriure  amb  la  lletra 
manuscrita a P5
Dibuixar, pintar, punxar, arrugar, retallar, enfilar, estripar, ... amb qualsevol tècnica ajuda a 
madurar el domini del traç.
Fer traços i sanefes sobre materials, espais i amb instruments diferents (cordes, sorra, 
pintura,  plastilina,  guixos,  pissarra...),  buscant  l’experimentació sensorial,  són activitats 
que s’han de fer periòdicament per tal d’assegurar una correcte interiorització del traç.
Quan  un  alumne  presenti  dificultats  grafomotrius  a  P-4  i  P-5  (escriptura  en  mirall, 
dificultats en la percepció de l’orientació de les lletres, ...) el mestre vetllarà per tal de que 
se n’adoni i millori.
Des de l'inici del Parvulari es posarà atenció en la manera que té el nen/a d’agafar el llapis  
i altres estris, en la pressió que fa a l'escriure per corregir-lo, si cal.
Pel que fa al domini de l’espai es pautaran els espais destinats a l’escriptura de manera  
clara (línies, quadres, etc.)
Els  exercicis  grafomotrius  s’intentarà  presentar-los  dins  d’un  context  més  global  i  
significatiu i no de manera aïllada.
Quan es parla d’una grafia es diferencia clarament el nom de la lletra del seu so.

L'organització de  l'aula és un recurs important  en  el  treball  de lecto-escriptura.  Hi  ha 
moltes situacions que propicien la familiarització i l’ús del llenguatge escrit. La retolació 
d'espais i objectes i els diferents racons muntats a la classe són un recurs metodològic 



molt important pel treball de llengua a banda del seu paper dins l'organització i dinàmica 
del grup.

- Retolació del material individual amb el nom de l'alumne.
- Retolació d'espais i material comú.
- Menú
- Calendari
- Espai de cançons
- Espai de poemes
- Espai de rodolins
- Espai de les endevinalles
- Espai dels contes

Les diferents tipologies de text han d’estar presents en el treball de lecto-escriptura. El 
conte, la poesia, el còmic, la carta, la notícia i el text enumeratiu són les tipologies textuals 
que es poden treballar a l'Etapa d'Educació Infantil.

9. DOCUMENTACIÓ
- PLEC Escola Pompeu Fabra.
- PCC de llengua.
- Curriculum LOE.
- Continguts de l'assessorament a càrrec de la formadora Enriqueta Hernández.


