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......ni llegir !!  



Aprendre a llegir ?????? Gust per llegir



Les experiències emocionals gratificants 
amb la lectura 

impulsen les ganes 
d’aprendre’n i de practicar





Però com llegeixen 
els qui encara no en saben?

Y TRI MOCHYN BACH



Y TRI MOCHYN BACH

Llegir: Una activitat estratègica



Llegir: 

• L’estratègia
Logogràfica

• L’estratègia
Fonològica

ANIMAL



Analitzem com llegeix i escriu en LLUC

En procés d’integració dels coneixements 
sobre:

NOMS DE LES LLETRES
(algunes en relació de pertinença encara)

GRAFIES  
SONS



Praimutor

Patrícia

Llegir: Una activitat estratègica







Observem ara com llegeix la Berta





Sobre les possibilitats de treball que ofereix 
la lectura compartida dels àlbums 

sobre la comprensió lectora
• lectura expressiva de la mestra (model)
• observació de les il·lustracions per part dels infants 

(contrast text-imatge)
• necessitat de negociació de significats i de 

comprensió

en la millora de la llengua oral dels alumnes:

• necessitat dels infants de compartir les seves 
descobertes





- Víctor: Tu ets Xina, 
tu ets xina, tens cara de xina!!

- Yeiun: No, jo no sóc xina, 
sóc catalana, jo sóc catalana

- Mica: No...  Ja sé,  li passa 
com al Guji Guji, és ...CATAXINA! -No, no ho vull fer! 

Jo sóc com el Guji
Guji.

- Senyo, a mi me pasa como 
al cocodrilo ese, 
por fuera soy malo, 
pero por dentro soy bueno.



L’Elisabet mostra 
la percepció
tan original que té
de les diferències 
entre els germans 
ànecs

Les escriptures 
espontànies del Miguel 
mostren com la lectura 
de l’àlbum ha estat 
una experiència 
significativa



• Algunes lectures parlen particularment als 
seus lectors

• Quan les mestres llegeixen als infants els 
proporcionem espais per pensar i donar 
significat a les seves experiències

• Els àlbums il·lustrats ofereixen als 
neolectors punts d’ancoratge per iniciar el 
treball de la interpretació lectora
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