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ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES  
 

1. INTRODUCCIÓ 

La lectura és un factor fonamental en el desenvolup ament de les 

competències bàsiques. 

L’objectiu essencial de l’explicació d’aquests contes és passar una estona 
divertida, tot creant un clima de màgia i expectació al voltant de les narracions. 
Alhora, però, l’explicació de contes a l’aula permet el treball d’altres objectius 
com: 

─ Transmetre elements de la cultura. 

─ Reflexionar sobre valors i sentiments. 

─ Desenvolupar l’hàbit d’atenció sostinguda. 

─ Millorar la competència lingüística. 

─ Millorar la competència lectora: fer lectors competents. 

Llegir és una activitat cognitiva complexa, estratègica i cultural, que 
comporta la utilització d’estratègies afavoridores del procés de 
comprensió lectora. Per adquirir aquestes estratègies cal el suport i 
guiatge d’un adult que en sàpiga, ho demostri i proposi activitats de 
lectura compartida, en situacions significatives i diversificades.  

La proposta que presentem és treballar la col·lecci ó de contes 

realitzant lectures compartides amb tot el grup classe.  

Sense oblidar l’aspecte emocional i motivador, nosaltres, els 
ensenyants, models lectors, transmetrem les ganes de llegir si sabem 
contagiar, encomanar, aquesta actitud favorable. Com diu en Daniel 
Penac, el verb llegir no admet l’imperatiu. Es llegeix quan realment es 
llegeix per plaer. 

 

2. PROPOSTES DE TREBALL 

És amb la intenció de desenvolupar les ganes de llegir entre el nostre 
alumnat que presentem diverses propostes de lectura compartida: la 
lectura guiada , la lectura expressiva  i la lectura comprensiva .  

a) La lectura guiada  dels contes Els núvols amics i El nen nou i 
diferent ens ajudarà a desenvolupar estratègies de comprensió 
lectora.  
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b) La lectura expressiva  del conte La família de bolets ens servirà 
per treballar la producció oral dels nens i nenes.   

c) La lectura comprensiva  del conte El sol que no tenia memòria 
ens serà útil per escriure els diàlegs del conte i treballar així 
l’expressió escrita. 

 

3. ESQUEMA DE LA LECTURA GUIADA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. CARACTERÍSTIQUES DE LA COL·LECCIÓ “PA AMB 
XOCOLATA” 

Els contes Els núvols amics, La família de bolets i El sol que no tenia 
memòria, formen part de la col·lecció “Pa amb xocolata”, una col·lecció 
de quinze títols molt adient per treballar la lectura, que té les 
característiques següents: 

� Tots els contes són escrits amb lletra lligada, característica de les 
narracions dirigides als primers lectors. 

� La col·lecció es caracteritza pel seu llenguatge planer, que permet 
fer una lectura continuada. 

� El text dels contes està acompanyat per molt suport visual, cosa que 
en facilita la comprensió. 

� Són històries argumentalment senzilles i temàticament properes a 
les vivències i/o fantasies dels infants d’aquestes edats. 

LECTURES GUIADES 

ENSENYAMENT I APRENENTATGE 
D’ESTRATÈGIES DE COMPRENSIÓ 

ÚS AUTÒNOM I EFICAÇ DE LES ESTRATÈGIES  

- Definir i avaluar el 
propòsit.  

- Activar coneixements 
previs. 

- Anticipar. 

- Anticipar, verificar, i 
reformular. 

- Compensar buits de 
comprensió. 

- Saber reconduir la lectura. 

- Seleccionar. 
- Generalitzar. 
- Integrar la 

informació. 
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� Són contes que, després d’haver-los treballat, permeten un 
apropament a la lectura de manera autònoma. 

� La col·lecció està ordenada de menys a més complexitat lectora. La 
temàtica també segueix aquest ordre. Així: 

─ Els cinc primers títols fan referència a temes de l a realitat 
més propera als nens i nenes; tenen relació amb el cos, la 
família, els amics..., amb un tractament vivencial i 
perceptiu. 

─ Els cinc títols següents presenten espais i situacions que 
conformen l’entorn dels infants: l’escola, el carrer, la casa...  

─ I, a l’últim bloc de llibres, l’autor vol transmetre un missatge 
lligat a sentiments, emocions i habilitats socials, que arriba als 
lectors d’una manera clara i directa. Sensibilitza, mitjançant 
situacions àgils i divertides, en valors com la solidaritat i el 
respecte vers els altres. Tots els contes presenten certs 
ingredients de fantasia, però el lector pot identificar-se amb els 
sentiments i reaccions dels protagonistes.  
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LECTURA DEL CONTE   

EL NEN NOU I DIFERENT 
D’Enric Larreula 

 
 
 
 

I. ACTIVITATS ABANS DE LA LECTURA 

1. Activació de coneixements previs sobre el tema   
 
Parlar sobre un dels temes que podem extreure del conte:  
 
–Les persones tenim moltes coses en comú, però totes som diferents. 

 

Que aixequi la mà qui li agrada... 
 Tothom o 

gairebé tothom 
Uns quants Ningú 

� tenir amics 
 

   

� anar amb bicicleta 
 

   

� tenir malsons  
 

   

� menjar peix 
 

   

� anar a “Port Aventura” 
 

   

� jugar a futbol 
 

   

� anar al pati 
 

   

� anar al dentista 
 

   

� menjar sopa 
 

   

� llegir llibres 
 

   

� portar gorra 
 

   

� les matemàtiques 
 

   

� mirar bàsquet per la tele 
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–Penseu que a tots els nens i nenes del món, siguin d’on siguin, els agrada 
jugar o tenir amics? (Tots ens assemblem en algunes coses.) 

–Penseu que a tots els nens i nenes del món els agrada exactament el 
mateix? (Tenim coses en comú, però tots som diferents.) 

–Què passaria si fóssim tots iguals i ens agradessin les mateixes coses? 
(Resposta oberta.) 

 

2. Activació de coneixements previs lingüístics 

El mestre o la mestra ajuda a activar els coneixements previs dels nens i 
nenes amb propostes com: 

–Durant la lectura del conte trobarem aquestes paraules:  
 

NUAGUMBÉ / ZORIANIQUÉ 
 
Penseu a què es poden referir i, després, quan llegirem el conte, en 
desvetllarem el significat entre tots i totes. 
 

–Heu sentit aquestes paraules: «cotó» i «cacau»? També surten al conte. 
 

Fem una conversa oral amb l’objectiu de fer emergir les idees que el cotó i el 
cacau són plantes que es conreen a l’Àfrica i s’utilitzen per fer roba i per 
servir d’aliment respectivament. 
 

3. Fer prediccions sobre el contingut 

A partir de la portada i el títol del conte, formulem les hipòtesis següents: 

–De què tractarà el conte? 

–Quin nen de la portada creieu que és el nen nou i diferent? 

L’ensenyant diu als nens i nenes que ara llegiran un conte que tracta d’un 
nen que va a viure a un altre país amb la seva família i, és clar, ha de canviar 
d’escola. I els pregunta: 

–Què creieu que passarà a l’escola? 

–Com el rebran? 

–Tindrà amics? 

Després, els proposa de fer una pluja d’idees. 
 

4. Objectiu de la lectura 

S’estableix l’objectiu de lectura formulant preguntes del tipus:  

–Per què voleu llegir el conte? 

–Què en voleu saber, de la història? 
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II. ACTIVITATS DURANT LA LECTURA 

 

«Tots els nens i nenes anaven a 
l’escola a...»    (pàg.8) 

Formulació d’hipòtesis a partir de 
coneixements sobre el tema. 

–Els nens van a aquesta escola a 
aprendre allò que ens pensàvem? 

–Quines coses canvien?   (pàg.8) 

Comprovació de la hipòtesi llegint 
el text i fent aquesta pregunta. 

–Què vol dir treballar als tallers? 

–Què vol dir treballar al comerç? 

–A quins altres tallers podrien 
treballar? 

–De quina altra manera podríem dir 
treballar al comerç? 

 –Com ho heu endevinat? Què heu 
fet per saber-ho? (Mirar el dibuix.) 
                                              (pàg.10) 

Autoregulació de la comprensió. 
Comprensió de proposicions. 

 

 

Accés al significat de vocabulari. 

–Quina localitat era més gran, 
ZORIANQUÉ o bé NUAGUMBÉ? 

                                                   (pàg.12) 

Deducció d’inferències detectant 
pistes del contingut que permeten 
inferir la informació no explícita del 
text. 

«Els nens i nenes aprenien a 
comptar i a fer operacions […] fer 
dibuixos i comunicar-se amb els 
nens i nenes de les altres escoles 
del país.» 

–Els servirà tot això que aprendran a 
l’escola per poder treballar quan 
siguin grans? 

(Destacar la importància de tots els 
aprenentatges.)                    (pàg.14) 

Formulació de preguntes: pregunta 
crítica per tal d’assegurar la 
comprensió. 

«Els nens i nenes de Nuagumbé 
eren molt semblants els uns als 
altres. I tant a l’escola com a casa 
feien coses molt semblants, també. 
Per això s’avenien i eren amics.» 

–Creieu què es poden avenir amb un 
nen d’un altre país?             (pàg. 20) 

Formulació de preguntes: pregunta 
crítica per tal d’assegurar la 
comprensió. 



El nen nou i diferent d’Enric Larreula 

 10 

–La mestra, com que ja sabia que 
arribaria..., què farà?           (pàg. 22) 

Formulació d’hipòtesis a partir del 
coneixement del tema i de les 
il·lustracions. 

–Com reaccionaran els alumnes en 
veure’l?                                (pàg. 22) 

Formulació d’hipòtesis a partir del 
coneixement del tema i de les 
il·lustracions. 

–Què signifiquen els signes 
d’interrogació ???           (pàg. 24-25) 

Deducció d’inferències. 

–Com creieu que estarà el nen nou i 
diferent? Per què?         (pàg. 26-27) 

Formulació d’hipòtesis a partir de 
coneixements sobre el tema i la 
il·lustració. 

–El nen nou i diferent es troba tal i 
com havíeu pensat? 

–Heu endevinat la predicció? 
                                        (pàg. 26-27) 

Comprovació de la hipòtesi. 

–Mireu els signes (pàg. 30-31), què 
signifiquen ara? 

Deducció d’inferències. 

«–No podrà parlar amb ningú, així –
va dir un nen.» (pàg. 32) 

–Tenen un problema. Què faran per 
solucionar-ho? 

Formulació d’hipòtesis a partir de 
coneixements sobre el tema. 

 –Per al Joan, qui són els diferents? 

–Per als nens i nenes de l’escola, qui 
és el diferent? 

 –Podran aprendre l’un dels altres i a 
l’inrevés?                             (pàg. 34) 

Formulació de preguntes: 
preguntes crítiques enfocades a 
assegurar la comprensió i a 
recapitular la idea principal. 

–Què us sembla que passaria, si tots 
fóssim iguals? 

–Ser diferent és un problema? O bé 
és una cosa normal i natural? 

Formulació de preguntes: pregunta 
crítica enfocada a assegurar la 
comprensió i recapitular la idea 
principal. 
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III. ACTIVITATS DESPRÉS DE LA LECTURA 
 

1. Valoració del propòsit de la lectura 
 

Ara sabem que: 

És la història d’un nen que va a viure a un altre país molt diferent del seu; 
per tant, els seus nous companys el veuen molt diferent i, alhora, ell també 
els veu diferents. Però s’adonen que, malgrat ser diferents, tenen coses en 
comú i que la diferència no és cap problema. 

2. Preguntes de comprensió 

–Què aprenien els nens i nenes de Nuagumbé a l’escola? (comprensió 
literal) 

–Per què es van sorprendre els nens i les nenes de la classe? (comprensió 
literal) 

–Per què creieu que estava espantat? (comprensió interpretativa) 

–Com us agradaria que us rebessin a vosaltres si anéssiu a una escola 
nova?(comprensió profunda) 

3. Resum. La idea principal 

L’ensenyant explica coses sobre la diferència i la semblança, i, per obtenir la 
idea principal, ho fa en forma de joc: va dient frases i els nens i nenes han de 
discriminar quines són certes i quines no. Per exemple: 

• Tots els nens i les nenes del món som exactament iguals.  

• Tots els nens i les nenes del món tenim diferències i això és bo. 

• A tots els nens i les nenes del món els agraden les mateixes coses. 

 

IV. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

 

1. Recapitulació oral de la història del conte a partir de les làmines bàsiques 
del fil argumental: 

a) Cada 2 o 3 alumnes tenen una làmina i han de construir una frase que 
expressi el que hi passa.  

b) Per ordre, cada grup d’alumnes va dient la seva frase i, així, fem una 
recapitulació del conte. 
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2. Escollim una de les frases fetes pels nens i nenes, l’escrivim a la pissarra i 
fem activitats de treball de frase:  

̶  llegim la frase,  

̶  cada alumne diu una paraula de la frase fins a completar-la, 

̶  en comptem el nombre de paraules,  

̶  esborrem paraules de la frase i els alumnes les han de recordar,  

̶  desordenem la frase i la tornem a composar, 

̶  ...  

3. Activitat per treballar la igualtat i la diversitat: 

Repartir xocolatines de diversos colors entre els nens i nenes. Cada alumne 
té una xocolatina diferent: groga, verda, negra... Els demanem que es fixin en 
què s’assemblen i en què es diferencien les xocolatines.  

Aquesta dinàmica ens porta a fer la reflexió que tots som diferents, però que 
tenim moltes coses iguals. 

4. Seguidament, els proposem d’elaborar un mural amb aquest contingut: 

A la classe de .............. som 

•Iguals en... 

• Som persones. 

• Ens agrada jugar, divertir-nos, parlar, explicar-no s els secrets. 

• Anar a l’escola.   

• Estimar i que ens estimin. 

• Tenir amics i amigues. 

•Diferents en.... 

• La cara, el color dels ulls, el cabell, el color de  la pell. 

• Els costums en el menjar. 

• La religió. 

• Els valors de la família, i la cultura. 

• Aprendre les coses. 
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5. Activitat de comparació entre una realitat coneguda i una altra de 
desconeguda, a partir de la informació del conte: 

 

 

Característiques de La meva escola L’escola de Nuag umbé  

- l’edifici i l’entorn   

- el material escolar   

- el professorat   

- els continguts: allò que 
s’hi aprèn 

  

 

6. Escriptura d’un conte a partir del que acabem de llegir, canviant la situació 
per la de la nostra classe. 

Ens imaginem que nosaltres som els nens i nenes de l’escola i que rebem la 
vinguda d’un nen de l’escola de Nuagumbé. Aquest és el treball que han fet, 
per exemple, els nens i nenes de cicle mitjà de l’escola d’Aitona, una mostra 
del qual són aquestes imatges: 

 

 
 
 
 

DUES ESCOLES: LA MEVA I LA DEL CONTE A NUAGUMBÉ 
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LECTURA DEL CONTE   
EL SOL QUE NO TENIA MEMÒRIA 

d’Enric Larreula 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
I. PROPOSTA D’ACTIVITATS DE LECTURA  
 

 

1. Lectura individual i silenciosa amb l’objectiu de pensar què diran els 
personatges quan no hi ha diàleg.  

 

2. Per parelles, escriure les bafarades corresponents al diàleg. 

 

3. Per parelles, lectura en veu alta de tot el conte, incloent els diàlegs escrits 
en les bafarades que han preparat anteriorment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El sol que no tenia memòria d’Enric Larreula 

 16 

 
 
 

Exemples de suport visual perquè els alumnes pensin  i 
escriguin els diàlegs 
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Exemples de les mateixes imatges del conte amb el d iàleg 

incorporat 
 

 
 
 
 
 

Hola amic 
meu! 

Hola ocell! 
Com et va el dia? 

Fa molts anys hi havia un arbre i un ocell. 
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LECTURA DEL CONTE   
ELS DOS NÚVOLS AMICS 

d’Enric Larreula 

 
 

 

I. ACTIVITATS ABANS DE LA LECTURA 
 

1. Activació de coneixements previs 

1.1. Sobre el tema, sobre el món 

Abans de presentar el conte, l’ensenyant enceta una conversa amb els 
alumnes sobre el tema de l’amistat. Ha de procurar que, durant la conversa, 
surti la paraula «compartir»: 

1.Què feu amb els vostres amics?  

2. Recordeu els amics que teníeu quan éreu més petits? 

(La mestra recondueix el diàleg i fa incidència en el fet que, quan hi ha 
canvis en la situació, romanen lligams d’amistat –la nostàlgia de l’amistat.) 

3. Creieu que continuareu tenint els mateixos amics quan us fareu més 
grans? 

(La mestra indueix a fer la reflexió sobre les amistats que perduren en el 
temps i d’altres que encara han d’arribar.)  

Es tanca la conversa fent una llista de paraules relacionades amb l’amistat. 

 

 

1.2. Lingüístics 

Es formulen preguntes com: 

–Quan heu vist núvols blancs i vaporosos?  

–Quan n’heu vist formant una massa grisa i atapeïda?  

(El propòsit és treballar els adjectius que descriuen els dos aspectes 
diferenciats del cel.) 

–Heu utilitzat mai la paraula capvespre? 
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2. Predicció-anticipació  

Formulem hipòtesis 

La mestra presenta el conte que es llegirà, n’ensenya la portada a l’alumnat i, 
entre tots, en llegeixen el títol: Els dos núvols amics. 

A partir del títol i de la il·lustració de la portada, els nens i nenes fan hipòtesis 
sobre el contingut del conte, que s’escriuen a la pissarra perquè en quedi 
constància i poder-les contrastar després de la lectura. 

L’ensenyant ajuda l’alumnat amb intervencions com: 

–Quins creieu que són els personatges del conte? 

–On passa la trama del conte? 

Continua oferint ajut als nens i nenes, fullejant les pàgines del conte i fent-los 
observar les il·lustracions: 

–Creieu que els núvols sempre són amics o tenen algun problema? 

 

3. Objectiu de lectura 

La mestra explicita l’objectiu de lectura:  

–Què en voleu saber de la història dels núvols? 

–Els núvols sempre són amics? 

–Què passa amb els núvols si plou? 

 

II. ACTIVITATS DURANT LA LECTURA 

1. Lectura compartida 

S’inicia la lectura compartida: llegeix la mestra en veu alta, però també hi 
poden participar els alumnes. Durant la lectura, la mestra es va parant per 
poder incidir en les diferents estratègies de comprensió del text. Per exemple: 

Actuació del docent Estratègies 

–Blancs com...? Formulació d’hipòtesis a partir d’una 
estructura morfosintàctica. 

«de ser tan blancs i tan vaporosos»  

–De quina altra manera podríem dir 

Autoregulació de la comprensió. 
Accés al significat de vocabulari. 
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que els núvols són vaporosos? 

–Si els núvols eren amics, què 
podien fer? 

Formulació d’hipòtesis a partir d’un 
context semàntic. 

–Com afectava el capvespre als 
núvols? Per què? 

–Mirem les imatges del conte per si 
ens poden ajudar 

Deducció d’inferències a partir de 
coneixements del món i amb ajut de 
les imatges. 

 

–Què fa el sol al capvespre? 

–Entre quines parts del dia està el 
capvespre: el matí, la tarda o la nit? 

–I com ho saps? (Deduir-ne el 
significat a partir de les dues 
paraules que formen el mot 
‘capvespre’: cap / vespre.) 

Autoregulació de la comprensió. 
Accés al significat de vocabulari. 

«Un dia que feia molt de vent, van 
fondre’s l’un amb l’altre.» 

–Què passarà? 

Formulació d’hipòtesis a partir dels 
coneixements del món. 

–Després de ploure, els núvols han 
desaparegut, on creieu què són? 

Formulació d’hipòtesis a partir de 
coneixements sobre el tema. 

–En què s’han transformat els 
núvols? 

Comprovació de la hipòtesi. 

 

III. ACTIVITATS DESPRÉS DE LA LECTURA 

1. Valoració del propòsit de la lectura 

–Els núvols sempre són amics? (La situació ha canviat però els núvols 
s’han tornat a trobar i encara són amics.) 

–Què passa amb els núvols si plou? (Conversa sobre el canvi d’estat dels 
núvols.) 

 

2. Identificació del tema  

S’elabora col·lectivament el tema: 

«Dos núvols amics viuen una situació de canvi i, malgrat les transformacions 
que pateixen, continuen sent amics.» 
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3. Elaboració d’un resum 

Es tracta de fer un resum col·lectiu del conte, seguint el procés següent: 

 Els alumnes diuen una frase de cada imatge del conte i l’ensenyant 
l’escriu a la pissarra.  

 Seguidament, cal una reflexió per fer veure a l’alumnat que les frases 
estan deslligades i, doncs, no formen un text. 

 Es fa adonar els nens i nenes que, per convertir les frases en un text 
lligat, necessitem unes paraules que ho facin: “els connectors” i que 
aquests connectors, un cop lliguin les frases, ens permetran poder 
reexplicar oralment el conte. 

 

4. Nivells de comprensió 

Es treballen els tres nivells de comprensió (litera l, interpretativa i 
profunda o crítica), amb la formulació de preguntes  per part del docent, 
del tipus:  

4.1. Comprensió literal 

–Com es distreien els dos amics núvols? (Resposta: s’acostaven, 
s’allunyaven, reien, s’empaitaven i feien formes estranyes en el cel.) 

–De quin color es tornen els núvols quan el sol anava a la posta? 
(Resposta: rosa, groc, vermell i morat.) 

4.2. Comprensió interpretativa 

–Qui fa moure els núvols? (Resposta oberta.) 

–Per què els núvols varien de color al llarg del dia? (Resposta oberta.) 

–Per què creieu que l’autor del conte diu que els núvols eren preciosos al 
capvespre? (Resposta oberta.) 

4.3. Comprensió profunda o crítica 

–Ara els núvols són bassals. Podran continuar sent amics i fer les coses 
que feien quan eren núvols? (Resposta oberta.) 

–Quan us retrobeu amb amics amb qui heu passat bones estones, com 
actueu? (Resposta oberta.) 

 

5. Extensió 

Podem aprofitar el conte perquè l’alumnat incorpori els conceptes de vaporós, 
capvespre i bassal. 
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Per fer-ho, es proposa l’activitat de canviar aquestes paraules per sinònims, 
donades les frases i les opcions en cada mot: 

 «Els núvols eren blancs i vaporosos .» (Sinònims: eteris, incorporis, 
subtils, impalpables, tènues...) 

 «Els núvols, a la posta es tornaven de color rosa i groc.» (Sinònims: 
capvespre, hora baixa, tarda, crepuscle, ocàs, foscant, tombant...) 

 «Després de la pluja el terra era ple de bassals .» (Sinònims: basses, 
aiguamolls, bordois, tolls, xolls, xopines, xopolls...)  
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LECTURA DEL CONTE   

LA FAMÍLA DE BOLETS 
d’Enric Larreula 

 

 

I. PROPOSTA D’ACTIVITATS DE LECTURA  

1. Lectura silenciosa i individual. 

2. Lectura per parelles amb l’objectiu de practicar  i millorar la lectura 
expressiva . Cada alumne es fixa en la manera com llegeix el seu company o 
companya i ho valora. Per poder-ho fer, ha de seguir la pauta donada. En 
acabar la lectura, es comenta què cal millorar. 

3. Lectura expressiva per part de cada parella d’al umnes davant la resta 
de la classe. 

4. Elaboració d’un resum oral entre tota la classe,  a partir de les 
preguntes formulades pel docent o la docent: 

• On passa la història del conte? 

• Quins són els personatges de la història? 

• Què volia fer el fill bolet? 

• Era possible? 

• Per què?  

• Qui va passar a prop de l’arbre on hi havia la família de bolets? 

• Què portava? Amb quina intenció era al bosc? 

• Quin perill hi havia? 

• Ho va entendre el petit bolet? 
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II. PAUTA PER SEGUIR LA LECTURA 

 
Ens fixarem en: 
 
 

SÍ NO 

- Llegeix clar.    

- Llegeix massa de pressa.   

- S’entrebanca.    

 

VELOCITAT  

- Llegeix a poc a poc.   

- Llegeix tot seguit, sense 
fer punts ni comes. 

  

- Llegeix les preguntes 
amb entonació. 

  

 

ENTONACIÓ 
 
 
 

- Llegeix amb entonació les 
exclamacions: sorpresa, 
emoció… 

  

PRONÚNCIA  
- Obre la boca i vocalitza 
bé. 

  

COMPRENSIÓ - He entès el que ha llegit.   

 
 

 


