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Ai Anna, això és molt emocionant!
(Víctor, un moment abans d’obrir un dels
àlbums)

L’àlbum il·lustrat, tot i que es tracta d’un produc-
te literari de creació relativament recent, està
vivint una època d’or, tant pel que fa a la produc-
ció editorial com a la recepció pública i la inves-
tigació.1

Malauradament, però, aquest producte lite-
rari no és ni àmpliament conegut a les escoles ni,
encara menys, un recurs utilitzat a les aules dels
cursos dedicats a l’aprenentatge inicial de la lectu-
ra i l’escriptura.

En aquest article, hi posarem en evidència
que els àlbums il·lustrats –i més concretament
l’àlbum il·lustrat de Martin Baltscheit (2006) El
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león que no sabia escribir– són llibres que perme-
ten desplegar les capacitats expressives, compren-
sives i interpretatives dels lectors novells. 

Partim de la idea –demostrada pels estudio-
sos de la mediació lectora– que, per iniciar els
infants en el gaudi, l’interès i la interpretació de la
lectura, és imprescindible el paper dels media-
dors. A les pàgines següents, hi mostrarem com
els àlbums il·lustrats, quan són mediats adequa-
dament pels mestres de cicle inicial, es convertei-

Els àlbums il·lustrats són llibres que

permeten desplegar les capacitats

expressives, comprensives 

i interpretatives dels lectors novells
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xen en un recurs extraordinari, perquè motiven
els infants i els estimulen a esdevenir lectors
actius. 

El punt de partida

L’experiència s’ha portat a terme en una escola
pública d’una població del cinturó industrial de
Barcelona.2 L’Anna –tutora experimentada d’un
grup de vint-i-set nens i nenes de set anys i gran
afeccionada a la lectura–
està preocupada perquè els
seus alumnes fan una
interpretació excessiva-
ment literal dels textos que
llegeixen. Ella creu que
aquesta forma de llegir dels
infants és fruit de les seves
experiències inicials, en les
quals s’ha prioritzat l’auto-
nomia en la descodificació
però no han estat abordats
ni el significat ni la interpretació dels textos.
Estava preocupada perquè, segons verbalitzava
ella mateixa, «els alumnes d’aquest grup no fan
mai preguntes per treballar el tipus de compren-
sió lectora que refereix el nou currículum, a les
sessions de lectura conjunta a classe tampoc no
s’originen mai de forma espontània, ni el diàleg ni
la interpretació sobre el que llegim».3

Aprofitant la preocupació de l’Anna per la
capacitat lectora interpretativa dels seus alumnes,
li vam proposar d’assajar la lectura compartida
d’alguns àlbums il·lustrats. A moltes escoles, l’apre-
nentatge de la lectura i l’escriptura es porta a terme
bàsicament a partir del treball amb els llibres de
text, i la literatura infantil s’utilitza com un recurs
complementari, per la qual cosa resta sovint rele-
gada a l’explicació d’alguns contes populars. 

Per tant, els objectius de l’experiència han
estat: 

• Per un costat, donar a conèixer alguns
àlbums il·lustrats a un grup d’alumnes i a la
seva mestra.

• Per l’altre, comprovar les possibilitats de
desplegar la motivació, la comprensió i la
interpretació lectores que aquests productes
literaris ofereixen als primers lectors. 

Més enllà d’aquests dos objectius princi-
pals, aquesta petita recerca també ha estat moti-

vada per algunes de les
meves preocupacions com
a assessora psicopedagògi-
ca amb referència als
alumnes amb dificultats
en l’aprenentatge de la lec-
tura o amb motivació
escassa. Sovint, la manca
d’experiències gratificants
d’aquests alumnes respecte
a la lectura no els ajuda a
trobar sentit a l’esforç que

els suposa. Són alumnes per als quals llegir és,
sovint, un acte solitari i dificultós. No han expe-
rimentat ni l’emoció ni el plaer de la lectura en
companyia d’un adult. 

La realització del Màster LIJ m’ha generat
algunes preguntes: és possible que alguns infants
no hagin tingut la sort «d’ensopegar» mai amb un
llibre que els hagi interessat? Poden la mediació
lectora i la literatura infantil rescatar «desertors
inicials» (de set, vuit i nou anys) de la lletra impre-
sa? Quins llibres podrien llegir els mestres als seus
alumnes que operessin com a «rescat imminent
d’un naufragi previsible»? Productes literaris, com
ara els àlbums il·lustrats, poden actuar com a
revulsius i iniciar o fer recuperar en els infants la
motivació per llegir o rellegir un llibre?

Tot i que, afortunadament, gran part d’a-
questes preguntes ja han estat contestades per
nombroses investigacions precedents4 i no depe-
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nen d’aquesta modesta investigació, m’he propo-
sat comprovar-ho personalment. Aquests llibres
existeixen i estic convençuda que els infants amb
dificultats o amb motivació escassa per la lectura
s’ho poden passar bé amb aquesta activitat grà-
cies a la literatura o recuperar el gaudi que els
provocava gràcies al suport d’una mediació lecto-
ra determinada dels mestres. 

El procediment de lectura
compartida dels àlbums

Amb tots aquests propòsits inicials, ha estat des-
plegada, conjuntament amb la mestra, una
seqüència didàctica en què es realitzarà la lectura
compartida de set àlbums il·lustrats diferents al
llarg dels mesos de març i abril de 2010, a raó de
la lectura setmanal d’un àlbum.5

La presentació, la lectura i el diàleg sobre
cada àlbum ha mantingut l’atenció conjunta dels
infants al llarg d’una mitjana de seixanta minuts;
molt de temps si considerem que es tracta d’un
grup d’escolars més aviat inquiet i que necessita
canviar sovint d’activitat. A més, la mestra ha
constatat que, tal com suposàvem, alguns alum-
nes amb escassa motivació inicial per a la lectura
han volgut rellegir els llibres posteriorment,
durant les estones de treball lliure. 

El procediment de lectura compartida ha
estat sempre el mateix:
• Els vint-i-set alumnes del grup s’han assegut

en rotllana al voltant de la mestra i han espe-
rat expectants que ella obrís el paquet sor-
presa que contenia l’àlbum.

La manca d’experiències gratificants

d’aquests alumnes respecte a la

lectura no els ajuda a trobar sentit 

a l’esforç que els suposa

• Després d’obrir el paquet, la mestra els ha
mostrat l’àlbum i, atesa l’elevada expectació
dels infants per conèixer-ne el contingut, ha
creat un clímax d’espera mitjançant el silen-
ci de l’emoció continguda i ha deixat que
especulessin sobre el significat del títol, la
procedència de l’autor, el contingut del lli-
bre, etc.

• Posteriorment, ha iniciat la lectura de l’àl-
bum il·lustrat –que prèviament havíem esca-
nejat– mentre els infants el visualitzaven, a
través del canó de projecció, a la pantalla
gran de l’aula. Abans de girar algunes pàgi-
nes, els ha preguntat sobre la continuació o
el desenllaç del relat i els ha deixat que l’an-
ticipessin. Els comentaris dels infants s’han
produït tant de forma espontània durant la
lectura del text, com també posteriorment,
arran dels diàlegs generats a partir de la lec-
tura.

• Després, l’àlbum ha quedat a disposició dels
alumnes a la biblioteca de l’aula. 

• Finalment, de forma inesperada i a partir de la
iniciativa dels propis alumnes, la lectura dels
àlbums ha desencadenat la realització de dife-
rents productes (textos on es recomanava el
llibre, dibuixos, cartes, etc.). 

Cal destacar molt especialment el suport tan
genuí que ha suposat el canó de projecció en el pro-
cediment de lectura conjunta. Alguns mestres
comenten que, quan es mostra o es llegeix un conte
o un altre tipus de llibre de forma col·lectiva a tot
un grup d’infants, el producte perd qualitat i vis-
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tositat i, sovint, apareixen conflictes entre les
criatures per poder llegir-ne el text o mirar-ne les
il·lustracions. En el nostre cas, la projecció de les
pàgines de l’àlbum mentre la mestra llegia l’exem-
plar a tot el grup ha estat tot un èxit. Ha permès
que els infants seguissin amb molta atenció el fil
argumental del relat a través del text i de les
il·lustracions. Ha estat sorprenent veure nombro-
sos alumnes iniciar la lectura dels textos antici-
pant-se de forma impacient a la lectura de la
mestra. També hem constatat que, quan la mestra
fa la lectura del text mentre els alumnes observen
les il·lustracions de l’àlbum, els nens i les nenes
opinen i interpreten el relat de formes tan diver-
ses que esdevé necessària una segona o una terce-
ra lectura del text. Per tant, es genera un treball
de negociació molt interessant sobre la compren-
sió i la interpretació dels textos que permet ser
compartida gràcies a la projecció en pantalla. En
alguns casos, els infants volen rellegir els frag-
ments; en d’altres, han demanat a la mestra que
ho fes perquè «ho entenen millor», diuen. Alguns
textos han hagut de ser rellegits fins a quatre
vegades. També han volgut tornar a observar més
detingudament moltes il·lustracions, bé per aca-
bar de comprendre millor el relat, bé per desco-
brir-ne detalls que els havien passat
desapercebuts en la primera lectura. 

Estem convençudes que les característiques
dels àlbums il·lustrats determinen les necessitats
de relectura i de negociació de significats que els
infants sol·liciten de forma espontània. 

Per exemplificar algunes de les nostres
observacions, analitzarem més detalladament la
resposta dels nens i les nenes a la lectura d’un dels
àlbums il·lustrats, concretament: El león que no
sabía escribir.

El lector en el text de Baltscheit

Lluny de la simplicitat d’alguns textos típicament
escolars, la lectura de textos literaris a l’aula con-
verteix els infants en destinataris de textos reals i,
per tant, també més complexos. En aquest sentit,
l’àlbum de Baltscheit és un llibre difícil per als
infants de cicle inicial malgrat el títol i el format
extern, perquè conté elements i característiques
d’interpretació difícil per a primers lectors amb
poc bagatge cultural i literari.

Un títol com El león que no sabía escribir per-
met anticipar part d’un argument amb més trama:
un lleó ferotge que sap rugir i espantar, però que
no sap escriure, s’enamora d’una lleona lletraferi-
da i ordena als altres animals que li escriguin una
carta, la que ell voldria escriure si en sabés. Però
no aconsegueix el seu propòsit; cap animal no pot
escriure el text amb el qual ell creu que podria
seduir la seva enamorada. Finalment, després que
el lleó admeti públicament la seva dificultat, és la
lleona mateixa qui decideix donar-li un cop de mà
i ensenyar les primeres lletres al seu pretendent.

Però no és l’argument, sinó la forma de des-
envolupar el relat el que fa de l’obra de Baltscheit
un llibre un pèl complex per a primers lectors.
Per tal d’explicar-ne el relat amb bellesa i origina-
litat, Baltscheit explora camins nous en la interre-
lació entre text i imatge que els infants han pogut
anar explorant amb el suport que els ha ofert la
seva mestra: 
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Salts entre narradors (omniscients i en primera

persona) i salts cronològics entre plans de ficció

(passat, present i ficció de la narració dins la pròpia

ficció narrativa) 

El fragment següent reprodueix un moment de la
conversa en la qual els alumnes comenten com han
comprès la ficció dins la pròpia ficció literària:

1

Encara que El león no sigui un llibre traduït al català, el infants el comenten en la llengua vehicular sense que això els
representi la dificultat que l’adult pressuposa. Observeu la nota de recomanació que ha escrit l’Ivan de forma espontània 
i com l’argument principal de la història ha estat perfectament comprès:

ÈRIC: A mi m’ha agradat quan el lleó volava.
MESTRA: Volava de veritat?
ALUMNES: Nooo! S‘ho imaginaaava!
MESTRA: S’ha imaginat moltes coses. Mireu què

s’ha imaginat aquí. Què més s’ha imaginat?
ALUMNES: Que estava nedant!
CARLOS: I que s’estava enfilant per l’arbre.

L’ús de tipografia textual diversa.

El fragment següent reprodueix un altre moment
en el qual els infants expressen com han interpre-
tat els canvis en la tipografia de l’àlbum:

2
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MESTRA: Per què creieu que aquestes lletres
estan en vermell?

JOSE: Perquè sabem que està enfadat.
MESTRA: I per què n’hi ha unes de més grans i

unes de més petites, de lletres? Qui ho sap?
ELISABET: Primer ho diu molt fluixet i després,

molt gran.
ALUMNES: Més fort. Ho diu ben fort.

La distribució original –en algunes pàgines del

llibre– entre il·lustracions grans i blancs que els

infants han sabut interpretar

Els infants han interpretat amb emoció expres-
sions del lleó i buits textuals:

JUDITH: Està tan trist perquè cadascú li escrivia
però li escrivia ell, no escrivia per al lleó.

VÍCTOR: Clar.
GABI: Perquè no sap escriure.

I un final inesperat! 

El final ha sorprès la majoria de nens i nenes del
grup. Ho podem comprovar en els comentaris
que fan alguns infants un moment abans que la
mestra llegeixi l’acabament del text:

4

3

JUAN: ¡Que le está enseñando a escribir! 
MESTRA: A d’amor.
ÓSCAR: Què fan?
NOEMÍ: Está aprendiendo a escribir. ¡Le está

enseñando la leona! 

La majoria d’il·lustracions contenen ele-
ments del llenguatge del còmic, com ara l’exage-
ració o la caracterització caricaturesca d’alguns
dels personatges,6 però l’autor també fa suposi-
cions que traspassen els límits interpretatius d’al-
guns infants i que semblen més aviat picades
d’ullet als lectors adults, com a la pàgina en què es
veu el lleó cruspint-se un missioner:

Tal com prevèiem, els infants van interpretar
parcialment aquesta part de l’àlbum, que només
va servir per corroborar la condició carnívora del
lleó. Tampoc no van fer cap pregunta sobre el
personatge ni sobre el significat de la paraula
misionero.
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Tal com hem pogut observar a les pàgines
presentades com a exemple, el lector implícit7 que
es desprèn del text de Baltscheit és un lector que,
per poder gaudir dels jocs interpretatius que l’au-
tor presenta a través de les imatges i del text, ha de
desplegar un grapat d’habilitats interpretatives. 

Aquests primers lectors han pogut posar-les
en marxa gràcies, en primer lloc, a la mediació de
la mestra. La seva lectura ha permès no només que
els infants gaudissin plenament del relat, sinó
que, a més, transitessin fàcilment del narrador
omniscient a la parla del lleó en primera persona.
La intervenció de la tutora (entonació, canvis de
veu, silencis, etc.) també ha estat crucial perquè
les nenes i els nens diferenciessin les preguntes
dels diferents animals, n’atribuïssin l’autoria
correctament (perquè cada animal llegeix la carta
d’un altre) i poguessin diferenciar el que succeeix
al lleó «realment» del que el propi lleó és capaç
d’imaginar-se quan escolta les cartes dels altres
animals.

Però, en segon lloc, la complexitat de l’àlbum
i la complementarietat entre el text i les imatges
han possibilitat que s’incrementessin les habilitats
lectores comprensives i interpretatives inicials
dels infants. La complementarietat entre el text i
la imatge de l’àlbum ha estat abordada delibera-
dament i llegir ha estat útil i necessari: els infants,
a més de gaudir amb l’observació de les imatges,
han necessitat la lectura del text per avançar en la
interpretació del relat.

L’expansió d’El león en
l’aprenentatge de l’oral i l’escrit

Els dies posteriors a la lectura d’El León han
revertit en un seguit de mostres d’adhesió a l’àl-
bum: recomanacions del llibre a la cartellera de
l’aula –com la de l’Ivan, a l’inici de l’apartat ante-
rior–, presentació del llibre a l’altre grup de pri-
mer, demanda de portar el llibre en préstec a casa,

etc. El colofó n’ha estat que dos dels alumnes amb
més dificultats i menys interès per la lectura han
demanat de rellegir-lo diverses vegades al llarg de
la setmana.

L’Anna, la tutora, ha valorat molt especial-
ment tot el treball de llengua oral i de llengua
escrita originat a partir de la presentació de
l’àlbum i l’interès que la portada i la contrapor-
tada del llibre han despertat en els infants. A la
sessió de lectura compartida, s’hi ha parlat a
bastament dels detalls que hi apareixen, perquè
representen explícitament una carta: el format
rectangular, el títol escrit tot simulant l’escrip-
tura personal en cursiva, els segells i els mata-
segells, el nom del remitent, etc. Fins i tot les
empremtes corresponents a les potes del lleó
que es poden veure en una de les cantonades.
La col·lecció de segells tan original i divertida
que apareix a les guardes del llibre també ha
estat objecte dels comentaris i les intervencions
dels nens i nenes. 

El diàleg següent correspon a un dels frag-
ments de la transcripció de la conversa desplega-
da després de la presentació del llibre, i permet
constatar tant el grau d’interès dels infants pel
format de l’àlbum, com la manera d’interpretar-lo
a partir de les seves experiències personals: 

N1: Al meu pare també li manden això per fer
la revisió dels dents.

MESTRA: Aquí sí, quan s’han de revisar les dents
o perquè li han fet una operació molt com-
plicada, oi que sí? Li envien..., què li envien?

N2: Un correu amb aquesta enganxina.
MESTRA: Ah, un correu amb aquesta enganxi-

na! Molt bé! I com arriba el correu, per e-
mail com l’altre dia nosaltres?, per un correu
electrònic?

N3: No.
MESTRA: No? Doncs com?
N3: Hay una cosa..., que hi ha a tots els pisos...
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I ho obren amb les claus i ho agafes.
MESTRA: Una bústia. D’això se’n diu bústia i...,

què hi posen a la bústia? Com se’n diu d’allò
que posen a la bústia?

DIVERSOS INFANTS: Els correus, les cartes, cartes!
MESTRA: Cartes! Molt bé! És una carta aquest

llibre?
N4: S’assembla a una carta.
MESTRA: Sembla una carta, eh! I aquestes

enganxines, sabeu què són?
N5: Jo sí, jo sí, però jo sé com es diuen en castellà.
N6: Sello.
MESTRA: Sello, molt bé. Segell. Això és amb el

que nosaltres paguem al senyor carter, per
dir-ho d’alguna manera, perquè ens porti la
carta fins a l’altre senyor i ho paguem com-
prant aquests...

DIVERSOS INFANTS: Segells.
N7: Hi diu Urgente.
MESTRA: Hi diu Urgente. Què deu voler dir això

d’Urgente?
N7: Que és un miracle.
MESTRA: Que és un miracle?
N3: No, que és molt urgent!
MESTRA: Què vol dir que és molt urgent?
N8: Que és molt important.
MESTRA: Que és molt important, molt impor-

tant. Molt bé, que hem d’anar ràpid, que no
la podem deixar en un racó, que l’hem de
portar de seguida al seu destinatari, d’acord?

DIVERSOS INFANTS: Sí, sí!

Pel que fa al treball de llengua oral, a
banda de les converses i dels diàlegs que han
generat els relats, la mestra ha descobert amb
molt d’entusiasme les possibilitats que ofereixen
els àlbums il·lustrats per millorar l’expressió
verbal dels alumnes. Inicialment, en la lectura
compartida del primer àlbum, els infants no
podien anomenar nombrosos detalls de les
il·lustracions. Necessitaven aixecar-se, anar fins

a la pantalla i tocar-los. A mesura que hem
avançat en les lectures, han anat aprenent a
designar elements de les il·lustracions o a pre-
guntar el nom dels objectes als quals volien fer
referència. Tant la mestra com jo mateixa hem
constatat l’augment del vocabulari i les expres-
sions dels infants setmana rere setmana, quan la
mestra els ha suggerit referir oralment els
detalls il·lustrats, la localització o les caracterís-
tiques, en lloc de permetre’ls aixecar-se i assen-
yalar-los amb el dit.

Pel que fa al treball de llengua escrita, no
havíem previst que l’àlbum d’El león desvetllés
tant d’interès pels missatges escrits. Havíem pro-
gramat únicament comentar les dificultats de lec-
tura del lleó protagonista i provocar una reflexió
col·lectiva que ha aconseguit els propòsits que
perseguia. A totes les llistes en les quals els alum-
nes han hagut d’anotar –per parelles– per què
creuen que serveix llegir i escriure, hi han apare-
gut les frases: «Per escriure cartes», «Per enviar
cartes», «Per si reps una carta»... 

Després d’aquestes reflexions, es va posar en
marxa una bústia de correspondència a l’aula, el
funcionament de la qual ha estat un èxit fins a
final de curs. Algunes setmanes, el carter (o la
cartera) de la classe ha hagut de repartir més de

Imatge 1. El carter de la classe repartint cartes
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seixanta cartes entre els nens i les nenes de pri-
mer o fins i tot en uns altres cursos de l’escola
(imatge 1 de la pàgina anterior). Les cartes han
estat missatges de petició, d’invitació, de felicita-
ció, de denúncia, d’agraïment, etc. (imatge 2).

La mestra i jo mateixa hem estat també les
destinatàries d’algunes de les cartes. Els escrits de
l’Abdelghani i de l’Andrés són algunes de les mos-
tres espontànies d’agraïment que hem rebut per
haver portat a terme les sessions de lectura
col·lectiva dels àlbums (imatges 3 i 4).

Algunes conclusions 
i una reflexió final

Estem d’acord amb Kiefer que els àlbums
il·lustrats permeten crear contextos per facilitar
comprensions literàries, estètiques i del món real
(Kiefer, 2005).

Les preguntes i els comentaris dels infants
en la lectura de l’àlbum de Baltscheit –i també en
la de la resta d’àlbums– confirmen que aquests
llibres els permeten expressar i ampliar coneixe-
ments intel·lectuals, emocionals i literaris. Els
nens i les nenes han reconegut la majoria de
detalls creats per al lector implícit de l’autor.
També han estat capaços de transitar del mirar al
veure que proposa Clark8 amb profunditat i des-
cobrir el tema central del relat, les intencions de
l’autor i dels protagonistes. 

La lectura de l’àlbum s’ha convertit, a cada
sessió, en la reconstrucció activa9 d’experiències
viscudes pels nens i per les nenes tenint en
compte una informació visual nova que els ha
permès obtenir significats més amplis i més
aprofundits. L’emoció de rebre àlbums nous, la
precipitació amb què n’han iniciat la lectura, les
anticipacions i els silencis que s’han produït
abans de cada canvi de pàgina i l’interès per
escoltar la lectura de la mestra en veu alta, ens
permeten afirmar que els infants es comprome-

Imatge 2. Els alumnes escrivint cartes

Imatge 3. Escrit de l’Abdelghani

Imatge 4. Escrit de l’Andrés
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ten amb la lectura d’aquests tipus de llibres i que
els és interessant i plaent.

La mestra no només ha descobert l’emoció i
la implicació dels seus alumnes en la lectura d’àl-
bums il·lustrats, sinó també com aquests tipus de
llibres ofereixen la possibilitat de transformar la
lectura visual en llenguatge oral. El diàleg verbal
creat a partir de la lectura d’imatges els ha permès
ampliar vocabulari, interpretar millor les imatges
i assolir formes més complexes de comprensió
del relat. Ella mateixa ha manifestat la seva
voluntat de continuar presentant llibres nous i fer
més lectures compartides.

El procediment mitjançant el qual hem abor-
dat les lectures dels àlbums també ha esdevingut
molt interessant. L’observació de les il·lustracions
mentre l’adult realitza la lectura del text genera
comprensió, perquè l’espai entre les paraules i les
imatges ha estat emplenat per la imaginació de
tothom. És aleshores quan ha estat imprescindible
l’escolta de les diferents interpretacions i la nego-
ciació entre els significats possibles. La mestra i jo
mateixa hem descobert que és necessari escoltar
els infants, les seves raons, i descobrir les capa-
citats de comprensió, d’interpretació i d’expressió
tan diferents i tan personals que tenen.

Kveta Pacovská explica que la lectura d’a-
quests llibres funciona com l’exposició a verita-
bles obres d’art.10 Perskins suggereix que la
resposta a una obra d’art requereix temps (Arizpe
i Styles, 2004, p. 359). Hem de dedicar temps a
aquests tipus de llibres, temps de lectura interes-
sant i plaent per als nens i nenes que estan apre-
nent a llegir. Els infants i la lectura s’ho mereixen.

Notes
1. L’àlbum il·lustrat és un tipus de llibre en el

qual el text i la il·lustració es complementen
per explicar una història mitjançant un doble
llenguatge: el plàstic i el literari. Va sorgir a la
segona meitat del segle XX i al nostre país va
començar a desenvolupar-se a partir dels anys
setanta. Des d’aleshores, viu un període de
creixement. Està considerat la gran aportació
de la literatura infantil a la literatura universal.
Vegeu, per exemple: Colomer, 2010; Díaz-
Silva, 2005, o Arizpe i Styles, 2004.

2. La investigació s’ha dut a terme a l’escola Abat
Marcet de Terrassa amb motiu de la realitza-
ció del treball final d’investigació del màster
en Llibres i Literatura Infantil i Juvenil. El
màster, dirigit per la doctora Teresa Colomer,
està organitzat per la Universitat Autònoma
de Barcelona en col·laboració amb el Banco
del Libro de Venezuela, la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez i la Fundación SM. La
docent responsable del grup d’alumnes de pri-
mer de primària és l’Anna Núñez i Tudela.

3. En el document d’orientacions per a la millo-
ra de la comprensió lectora i l’expressió escri-
ta, publicat pel Departament d’Educació el
juny de 2010, s’hi especifiquen tres tipus de
comprensió lectora: la comprensió literal o
d’obtenció d’informació del text, la compren-
sió interpretativa o inferencial i la reflexiva o
avaluativa. Segons aquest mateix document,
les dues darreres van més enllà de la informa-
ció continguda en el text, requereixen els
coneixements previs de la persona que llegeix
i li demanen cada cop més intervenció.

4. Vegeu, per exemple, Siro (2004).
5. Els set àlbums il·lustrats que han estat llegits de

forma compartida són: La talpeta que volia
saber qui li havia fet allò en el cap, de Werner i
Erlbruch (Kalandraka, 1999); Guji Guji, de C.
Chih-Yuan (Thule, 2006); El león que no sabía

Els àlbums il·lustrats permeten crear

contextos per facilitar comprensions

literàries, estètiques i del món real
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escribir, de M. Baltscheit (Lóguez, 2006); El
carter joliu o unes cartes especials, d’Ahlberg,
Allan i Janet (Destino, 2000); Zoológico, d’A.
Browne (Fondo de Cultura Económica, 1993);
El túnel, d’A. Browne (Fondo de Cultura
Económica, 1992), i Dins del bosc, d’A. Browne
(Fondo de Cultura Económica, 2004).

6. Baltscheit és famós a Alemanya com a
il·lustrador de còmics. 

7. Concepte amb el qual Iser (1987) i altres
autors anomenen el lector imaginat cons-
cientment o inconscientment per l’autor.

8. Clark (1960), Looking at Pictures, Londres,
John Murray, citat a Arizpe i Styles (2003).

9. Referida per Sinatra a Arizpe i Styles (2003, p.
75).

10.Pintora, escultora i il·lustradora nascuda a
Praga. Aquesta afirmació seva ha estat referi-
da per l’especialista en literatura infantil Nati
Calvo en una conferència pronunciada al mes
de març de 2010 a la Biblioteca Central de
Terrassa.
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