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Objectiu

Reflexionar sobre com el centre pot 
esdevenir un entorn alfabetitzador per a 
l’aprenentatge de la lectura, i 
desvetllador de la motivació i del gust per 
llegir dels infants.

• La dimensió social de la lectura: usos i 
funcions

• La dimensió afectiva i motivacional en 
l’aprenentatge de la lectura

• Activitats i materials 

Continguts

El context funcional i els materials per a 
l’aprenentatge de la lectura.



Procés d’aprenentatge de la lectura2

Objectiu

Compartir amb el professorat el procés 
evolutiu dels infants pel que fa a la lectura (la 
descodificació i el reconeixement de 
paraules).

Continguts:

• Les fases d’aprenentatge de la lectura

• Indicadors que permeten situar l’infant en 
una fase determinada

• La intervenció pedagògica en funció de les 
fases de lectura

• Instruments per avaluar en quina fase es 
troba l’infant (proves i pautes d’observació)



Habilitats de descodificació3

Objectiu
Reflexionar sobre els procediments implicats 
en l’adquisició del codi i el seu ensenyament.

Continguts:

• Relació entre descodificar i comprendre

• Procediments implicats en l’adquisició del 
codi:

- Discriminació visual
- Consciència fonològica
- Via fonològica - via lèxica

• Activitats i materials per treballar les 
habilitats de descodificació



Habilitats de comprensió4

Objectiu
Compartir un model didàctic en què
l’ensenyament de la comprensió lectora es fa 
simultàniament al procés de descodificació.

Continguts:

• El procés lector i les estratègies de comprensió
lectora

• Nivells de comprensió

• L’avaluació de la comprensió lectora

• Activitats per treballar la comprensió lectora



Orientacions per a la planificació d’activitats5

Objectiu

Oferir elements per garantir la coherència i la 
continuïtat de l’ensenyament de la lectura al 
centre.

Continguts:

• El paper del docent.

• Orientacions per establir acords sobre les 
activitats rellevants de lectura.

• La progressió en les activitats de lectura.

• L’organització de l’alumnat



Llegir per gust

Saber llegir per aprendre
(CM/CS/ESO)

competència informacional

lectura d’estudi

Saber llegir
Percepció visual 

Consciència fonològica
Correspondència grafia/fonema

Comprensió de les paraules
Relacions entre paraules (frase)

(EP/ESO)

Idees i relació entre idees   
Propòsits de lectura 

Estructura dels textos      
Estratègies de comprensió

QUQUÈÈ llegeixenllegeixen

COM llegirCOM llegir

IMPULS DE LA LECTURA



El repte de l’escola en l’aprenentatge de 
la lectura.

Dimensió afectiva i motivacional.

El context funcional i els materials per a 
l’aprenentatge de la lectura

Marc de referència: legislació i recerca 
educativa.

Dimensió social: usos i funcions de la 
lectura.

Activitats.



Què implica aprendre a llegir

A quina edat, i com ho hem de fer

Quin és el repte de l’escola avui



Aprendre a llegir i 
escriure és una activitat 
complexa on intervenen 
processos cognitius 
diversos.

Què implica 
aprendre a llegir



UN LLARG CAMÍ

“A llegir, se n’aprèn. Podem néixer amb moltes 
variables: rossos o morens, mascles o femelles, 
grassos o prims, però no pas LECTORS.  Hi ha un llarg 
camí cap a l’assoliment de la capacitat lectora. I 
aquest és un camí on l’infant s’ha d'endinsar 
acompanyat”.

A quina edat i com ho hem de fer

Joan Portell





Montserrat Fons

“Implicar els nens i les nenes en activitats de 
lectura i escriptura, reals i significatives, i 
acompanyar-los en aquest procés de 
participació en la cultura lletrada és una manera 
efectiva de formar bons lectors i escriptors a 
més de ser una bona manera d’ensenyar a llegir 
i escriure.”

Objectiu: 
formar bons lectors i 
lectores

Quin repte té l’escola avui en      
l’aprenentatge de la lectura



Article 19. Principis pedagògics

2. Sense perjudici del seu tractament específic en algunes de les àrees de 
l’etapa, la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació
audiovisual, les tecnologies de la informació i la comunicació i l’educació en 
valors s’han de treballar en totes les àrees.

3. A fi de fomentar l’hàbit de la lectura, s’hi ha de dedicar un temps diari.

Article 14. Principis pedagògics

6. Els mètodes de treball en els dos cicles s’han de basar en les experiències, les 
activitats i el joc i s’han d’aplicar en un ambient d’afecte i confiança, per 
potenciar la seva autoestima i integració social.

LOE (2006)
Educació infantil

Primària

Què ens diu la normativa?



DECRET 181/2008, d’ensenyaments del segon 
cicle d ’educació infantil

ANNEX

CURRÍCULUM DEL SEGON CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL

Introducció

L’ús funcional i significatiu de la lectura i de l’escriptura ha de 
portar, doncs, amb la intervenció educativa pertinent, a 

ll’’inici del coneixementinici del coneixement i característiques 

del text escrit, adquisiciadquisicióó a qua quèè ss’’arribararribaràà en el cicle en el cicle 
inicial de linicial de l’’educacieducacióó primprimààriaria.



Article 2. Finalitat

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament 
emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, 
proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin 
acollits i amb expectatives d’aprenentatge. L’acció educativa ha 
de permetre un desenvolupament afectiu, un descobriment 
progressiu i un creixement personal dels infants.

Educació infantil



ANNEX
CURRÍCULUM DEL SEGON CICLE DE L’EDUCACIÓ INFANTIL
Introducció

L’aprenentatge depèn en gran mesura de la quantitat i de la qualitat d’ocasions
que hagin tingut per dur-lo a la pràctica. Les situacions de vida diària en 
proporcionen moltes, però cal que l’escola asseguri per a tots els infants 
experiències prou riques i que els acompanyi en els aprenentatges, impulsant el 
plantejament d’interrogants, encaminant la resposta a les seves preguntes, 
oferint materials, recursos i estratègies que ajudin a través dels llenguatges a 
connectar i fer conscients les experiències viscudes.



Article 3. Objectius de l’educació primària

k) Aplicar, en contextos diversos, els diferents coneixements adquirits i els 
recursos propis, a situacions personals i necessitats de la vida quotidiana.

DECRETDECRET 142/2007 de 26 de juny, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació prim ària.

Annex 2. Àmbit de llengües. Objectius.Objectius.

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



Desvetllar l’interès de l’alumnat

per llegir.

Incorporar la lectura com una 
necessitat per viure i com una 
activitat que ens proporciona 
plaer.

ESCOLA

Dimensió
social

Dimensió
afectiva i 
motivacional



L’escola, un entorn alfabetitzador 

A. Teberosky⋅ Es llegeix conjuntament

⋅ S’anima a experimentar, a jugar, llegint

⋅ Es valoren més els encerts que les errades

⋅ S’usen materials reals, de cada dia, del carrer

⋅ Es parla del que es llegeix

1 Dimensió social: usos i funcions de la lectura



L’escola, un entorn alfabetitzador

Myriam Nemirovsky

L’escola pot oferir un 
context alfabetitzador de
165 dies.

Nens i nenes amb un entorn
familiar poc alfabetitzador

Nens i nenes amb un 
entorn  familiar alfabetitzador

200 dies d’experiències 
amb la llengua escrita

FAMÍLIA ESCOLA

Si tenim en compte els 365 dies d’un any ens trobem amb:



Característiques d’aquest entorn
Dimensió social: usos i funcions de la lectura

TEXTOS

USUARIS

Textos d’ús social i de tot tipus:

llibres, revistes, diaris, prospectes, 
documents, catàlegs...

Persones que fan servir la lectura 
de manera habitual, en moltes 
situacions i per a diversitat de 
propòsits. 



«Fer que l’escola sigui un espai que impulsi la lectura i 
l’escriptura és tasca de tots els docents. Hem de buscar 
alternatives que convidin a llegir i escriure des del 
moment que s’entra en l’edifici escolar: entrada, 
passadissos…»

Myriam Nemirovsky

L’ESCOLA, ESPAI ALFABETITZADOR 

Myriam Nemirovsky

Dimensió social: usos i funcions de la lectura



L’ESCOLA, ESPAI ALFABETITZADOR 

Diferents espais Diferents tipus d’escrits



Dimensió social: usos i funcions de la lectura

La lectura ha de ser present a l’escola tant a l’aula com fora de l’aula.



Dimensió social: usos i funcions de la lectura

Es necessita bàsicament moltes 
oportunitats de contacte amb els
usos reals de la lectura i l’escriptura al 
costat de persones adultes disposades 
a parlar amb els aprenents sobre 
l’activitat que estan  fent.

Font: FONS, M. i VILÀ,M. Guix 363. 2010



“Cal aprendre’n amb 

els usos reals de la lectura.”

http://www.ub.e

duLiliana Tolchinsky

Tolchinsky, L. (1990): “Lo práctico, lo científico y lo literario: tres componentes componentes en la noción de 
alfabetismo”. Comunicación y Educación, 6, p. 53-62

Dimensió social: usos i funcions de la lectura

Liliana Tolchinsky

Usos reals

Lectura d’ús
científic

Lectura d’ús 
literari

Lectura d’ús 
pràctic



Lectura d’ús 
pràctic

Autonomia / adaptació social





Lectura d’ús 
pràctic

Llegir per necessitat

Quin dia menjarem pollastre?

Quants dies menjarem fruita?



Materials per a la lectura d’ús pràctic

• Logos comercials

• Etiquetes

• Rètols

• Cartells

• Publicitat

• Fulletons

• Revistes

• Diaris

• Llibres

• Webs, blocs...

Portadors de text Suport textual

TEBEROSKY, Ana. Leer y escribir



Materials per a la lectura d’ús pràctic

Referents d’aula:

• Llista dels noms dels 
alumnes

• Calendari

• Càrrecs

• Títols de contes

• Cançoner

• Recull de poemes, dites...

• ...



Lectura d’ús
científic

Accés a la informació



Lectura d’ús científic

La biblioteca escolar

Entesa com a centre de recursos de l’escola, on els alumnes troben llibres i 
materials per aprendre.



Lectura d’ús 
literari

Llegir per plaer

Contes popularsContes populars



Combinen llenguatge plàstic i literari.

Desenvolupen capacitats expressives, 
comprensives i interpretatives a 
lectors novells.

Motiven i estimulen per esdevenir 
lector actiu.

Permeten un important treball de 
llengua oral.

Experiència gratificant per els alumnes 
que no han trobat sentit a l’esforç que 
els suposa llegir.

ELS ÀLBUMS IL·LUSTRATS





Els materials, els textos que utilitzem amb els alumnes són a la 
vegada objecte de reflexió.

•Com ens ha arribat? On ho hem trobat? Qui ens ho ha donat?

• Qui ho deu haver escrit?

• El tipus de text: què és?

• Algunes característiques gràfiques formals (títols, imatges...): com és? Què hi 
trobem?

• Per a qui ho ha escrit l’autor? Qui ho llegeix?

• Amb quina finalitat ho ha escrit? Per a què serveix?

• El contingut de la informació: sabem què hi diu? Què pot explicar?

SBERT, Catalina i Maite. Llegir: desvetllar l’enigma. Guix 219

Materials per a la lectura d’ús literari



Els tipus d’agrupaments

han de permetre:

Dimensió social: usos i funcions de la lectura

• la comunicació

• la interacció



Per llegir moltes coses: 
llibres, cartes, diaris, 
senyals de transit, 

etiquetes, instruccions 
de joc...

Per llegir contes, 
per saber coses dels 

animals...

Aprendre a llegir 
serveix per llegir 

millor.

Què ha passat?

Per a què us servirà llegir?



Isabel Solé

Context motivador 
d’aprenentatge de la lectura

Dimensió afectiva / motivació

Isabel Solé



Dimensió afectiva / motivació

La biblioteca un espai engrescador que genera vincles entre els futurs lectors i les 
lectures.



Dimensió afectiva / motivació



Montserrat Fons

Hi ha tres aspectes d’actitud i motivació que 
són decisius per aprendre a llegir: 

El jo lector. Com se sent l’alumne quan llegeix.

La percepció que té el lector del text escrit.

Les actituds que es desenvolupen segons se 
centri l’atenció en el procés o en el producte.

Dimensió afectiva / motivació



Ha de garantir un 

clima de seguretat afectiva

Acceptar tots i cadascun dels alumnes com a persones que aprenen, 
independentment del que ja saben.

Cada alumne ha de percebre que el mestre l’accepta incondicionalment, 
que el vol al grup, que li fa un lloc, que el reconeix.

Confiar incondicionalment, valorar i reconèixer les capacitats dels 
alumnes per aprendre.

ESCOLA

Avaluar el progrés de cada alumne en funció del punt de partida.



Dimensió afectiva / motivació

Una de les preocupacions dels mestres d’EI i CI és 
saber quin és el millor mètode per ensenyar a llegir i 
escriure als infants,

PERÒ

el que s’ha demostrat que realment necessita 
l’alumne per aprendre és tenir confiança en les seves 
capacitats i que ell ho percebi així. 



ELS DRETS IMPRESCRIPTIBLES 
DEL LECTOR

1- DRET A  NO LLEGIR

2- DRET A SALTAR  PÀGINES

3- DRET A NO  ACABAR  EL  LLIBRE

4- DRET A RELLEGIR

5- DRET A LLEGIR  QUALSEVOL COSA

6- DRET AL  BOVARYSME (malaltia de transmissió textual)*

7- DRET A  LLEGIR  A  QUALSEVOL  LLOC

8- DRET A  FULLEJAR

9- DRET A LLEGIR  EN  VEU A LTA

10- DRET  A  CALLAR

Daniel Pennac



El paper de la família

Acostar l’infant al món de 
l’escrit de manera positiva.

Valorar el procés 
d’aprenentatge de cada fill/filla.



Activitats tipus

Llegir en veu alta

Parlem dels llibres

Explorem els llibres

Lectura autònoma

Llegim junts

Racons de joc simbòlic

Els missatges



Activitats tipus1

Lectura expressiva
PETONS

Tinc tots els petons,
De totes les nits, tancats a la bossa, a l’armari.

Qualsevol dia faré petar la bossa.
I els petons sortiran entremig de pessigolles i de roba.

Mira, et canvio: l’armari, la bossa, les pessigolle s i tot …
Per un petó petit.

Fina Cardona, “Pessigolles de palmera”



Activitat tipus: llegir en veu alta

“Llegir en veu alta per als 
infants és, sens dubte, 
una de les millors 
fórmules per introduir, 
potenciar, desenvolupar 
i millorar la lectura dels 
nens i les nenes a totes 
les edats”.

Montserrat Fons

“Llegiu als infants en veu alta cada dia una mica, i no 
els llegiu qualsevol cosa, llibres que trobeu 
interessants, que tinguin qualitat”.

Francesco Tonucci



“L’activitat més important per construir 

la comprensió i les habilitats essencials per a l’èxit 

en l’aprenentatge de la lectura sembla ser 

llegir en veu alta als infants” (IRA, 1998). 

IRA: International Reading Association i National Association for the Education of Young Children
(1998): “Learning to Read and Write. Developmentally Appropriate Practices for Young Children.” The 

Reading Teacher, Vol 52, 2, 193-216.



Activitat tipus: llegir en veu alta

S’aprèn a llegir si:

• Algú t’ha llegit primer.

• Es familiaritza el lector amb el llenguatge del 
text escrit.

• Es concentra l’atenció en la comprensió.

• S’han experimentat lectures amb càrrega 
afectiva i emocional amb l’adult.

FONS, Montserrat

TEBEROSKY, Anna



Activitat tipus: llegir en veu alta

Sentir llegir els iguals



Activitats tipus: parlem dels llibres

Compartim

Presentem

Recomanem



Activitats tipus: parlem dels llibres

- del que han llegit.

- de si els ha agradat.

- de per què no els ha agradat

- del que han sentit.

- de si els ha fet patir.

- de si han passat por.

- del que han après llegint aquell     

article, aquell llibre, aquell 

fulletó... 

Els alumnes desenvoluparan l’hàbit de la 
lectura si poden parlar:

Aidan Chambers



Activitats tipus: explorem els llibres

Activitats per fomentar 
l’interès i el plaer de la 
lectura



Ana F. Buñuel, Anna Gassó
i Nathalie Pons

http://www.xtec.cat/web/projectes/lectura/impulslectura/mat_didactic

Activitats tipus: explorem els llibres

ATRAPATS PELS LLIBRES





Activitats tipus: lectura autònoma



Activitats tipus: llegim junts

Per parelles

En petits grups

Amb la mestra

Amb els padrins de lectura



Activitats tipus: racons de joc simbòlic



Activitats tipus: els missatges

Bústies i missatges Llibreta família-escola



Avaluació: què avaluarem?

Actituds dels alumnes
vers la lectura.

Coneixement dels usos de la lectura (per 
a què serveix llegir?).

Preferències lectores.

Què avaluarem?

Percepció personal en relació amb el 
seu aprenentatge i amb la seva 
competència lectora.



Avaluació: com avaluarem?

Reflexions a partir de la 
lectura de llibres



Pautes d’observació sobre el comportament 
lector dels alumnes

Avaluació: com avaluarem?

• Els agrada anar al racó de la biblioteca d’aula o a la biblioteca del centre i 
fan ús del préstec.

• Demostren tenir un criteri clar a l’hora de triar llibres.

• Participen activament quan es fan activitats de lectura col·lectiva.

• Els agrada sentir llegir el mestre i els companys.

• Els agrada llegir en parella o en petit grup.

• Els agrada compartir les descobertes que fan a les seves lectures.

• Se’ls veu tensos mentre llegeixen en veu alta.

• Defugen llegir davant d’un auditori

• Viuen aquest aprenentatge com una competició.

• S’ho passen bé quan es parla de llibres.

• …



Entrevistes de lectura

Avaluació: com avaluarem?

• T’agrada llegir?

• T’agrada llegir en veu alta o prefereixes 
fer-ho en silenci?

• Et poses nerviós/a quan llegeixes?

• Trobes que et costa llegir?

• Què et sembla que podries fer?

• Jo et podria ajudar? Com?

• T’agradaria que llegíssim d’una altra 
manera a la classe? De quina?

• Tens un tipus de llibre que t’agradi més 
que els altres?

• T’agradaria que jo et recomanés llibres 
de manera individual i que en parléssim 
tu i jo de si t’han agradat o no?

• ...





Tema 1: El context funcional i els materials 
per a l’aprenentatge de la lectura.

Tema 2: Procés d’aprenentatge de la lectura.

Tema 3: Habilitats de descodificació.

Tema 4: Habilitats de comprensió.

Tema 5: Orientacions per a la planificació
d’activitats.

Blocs de 
contingut

1

2

3

4

5



“La gent que llegeix llibres viu més, viu la seva 

pròpia vida i la dels llibres que llegeix i per això 

té més experiències, més emocions, més vides.”

Emili Teixidor



Moltes gràcies!!!

SIAL – SERVEI D’IMMERSIÓ I ACOLLIMENT LINGÜÍSTICS


