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Presentació

La rellevància que ha pres en els darrers anys la competència lectora en els nivells educatius superiors, amb proves 
de control com PIRLS i PISA, fa que hagi de tenir protagonisme en l’activitat educativa des dels primers nivells.

D’altra banda, els canvis socials, econòmics i culturals determinen que la competència lectora comporti pro-
cessos més complexos que la mera descodificació i comprensió literal dels missatges. Esdevé necessari, doncs, 
emprendre la tasca d’una manera sistemàtica des de les primeres etapes del procés formatiu dels alumnes. El 
quadern que teniu a les mans ofereix tot de materials que poden servir de recolzament a aquesta finalitat.

•  En primer lloc, en el PROGRAMA DEL PLA LECTOR presentem les preguntes més interessants que cal fer-
se a l’hora d’emprendre un pla lector de centre, i proposem un seguit de títols adaptats als diferents nivells 
educatius de Primària. També hi fem constar, en els quadres corresponents, el treball de valors específics en 
cada lectura. 

•  L’apartat EL MEU PLA LECTOR és un espai que s’ofereix al professor perquè hi organitzi la seva pròpia pro-
gramació de lectures. En aquest espai hi ha, a més, un calendari de dates significades i espai per programar 
activitats en relació amb aquestes dates. Per a les activitats, remetem a la nostra web (www.bambulector.
com), que conté textos relacionats amb els diversos temes i adaptats als diferents nivells. Els valors que es 
treballin també es poden reflectir en aquest quadre.

•  A CREIXEM LLEGINT trobem sis apartats que es corresponen als sis cursos de Primària. En cada un s’hi inclou 
una prova de comprensió lectora per a cada trimestre. Les proves es fan a partir de textos de dificultat 
diversa extrets de les obres proposades per al curs. Permeten, així, presentar l’obra que es treballarà durant 
el trimestre, valorar les habilitats de l’alumne en començar cada avaluació i analitzar-ne l’avenç al llarg 
del curs.

En aquestes proves es tenen en compte –tot i que simplificats– els processos que l’informe PIRLS detalla com a bà-
sics en l’adquisició de la competència lectora. Per facilitar-ne la claredat, a cada procés se li ha assignat un color:

  Obtenció d’informació explícita

  Deducció d’informació implícita

  Comprensió i interpretació del text

  Anàlisi i avaluació del text

Amb l’objectiu de facilitar la tasca avaluadora, cada procés s’ha organitzat en un seguit de tasques concretes 
que l’alumne ha de saber fer en cada curs.

•  A FEM EL DIAGNÒSTIC, els resultats obtinguts en les proves de diagnòstic es poden incloure en les taules 
que s’ofereixen a les pàgines 80-97.

•  A SEGUIMENT DE LES LECTURES hi ha una taula per a cada avaluació, en la qual es consignen els quatre 
processos que entren en joc en l’adquisició de la competència lectora. El docent hi pot anar anotant els aspec-
tes més significatius en el procés de cada alumne.

•  Per acabar, a ACTIVITATS D’ANIMACIÓ A LA LECTURA, es proposen actuacions de diferents menes (adap-
tades a cada nivell) però amb una mateixa finalitat: fer de la lectura un procés viu, atractiu, una font de plaer 
i d’enriquiment personal i un instrument d’aproximació als altres.

ANNA SOBLECHERO MAROTO





Programa del pla lector
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 1. Algunes preguntes importants..

1.1 Què és un pla lector?

És un projecte de treball que, dins del centre educatiu, persegueix millorar la competència lectora dels alumnes en 
situacions diverses (vida acadèmica, professional, privada i pública).

Qui participa en un pla lector?
El pla lector ha d’implicar diversos departaments, els quals ho han de preveure així en les seves programacions 
didàctiques. Hauran de fer propostes de lectures i orientacions metodològiques, i hauran de dedicar-hi un temps 
en el desenvolupament de la seva activitat. La biblioteca serà un altre dels protagonistes dinamitzadors del pla.

Amb quins materials?
Davant la nova manera de concebre la competència lectora, es fa necessari utilitzar textos de tipus, temes i con-
textos molt diversos.

1.2 Què s’entén per competència lectora?

Els canvis socials, econòmics i culturals determinen que la competència lectora comporti processos més complexos 
que la simple descodificació i comprensió literal dels missatges. L’estudi PIRLS ho defineix de la manera següent:

Habilitat per comprendre i utilitzar les formes lingüístiques requerides per la societat i/o 
valorades per l’individu. Els lectors de poca edat són capaços de construir significats a partir 
d’una varietat de textos. Llegeixen per aprendre, per participar en les comunitats de lectors de 
l’àmbit escolar i de la vida quotidiana, i per gaudir de manera individual.

PIRLS, 2006. Estudi internacional de Progrés en Comprensió Lectora

1.3 Què és el PIRLS?

És un Estudi Internacional de Progrés en Comprensió Lectora. S’aplica cada cinc anys i ofereix dades comparatives 
a escala internacional sobre la competència lectora dels alumnes de quart de Primària.

1.4 Quines «pistes» ens pot aportar el PIRLS en la nostra tasca?

A Defineix els quatre processos que els alumnes han de fer per entendre un text:

 1.  Obtenció d’informació explícita: l’alumne ha d’anar identificant informació rellevant per a l’objectiu es-
pecífic de la lectura.

 2.  Deducció d’informació implícita: l’alumne ha de connectar dos o més fragments d’informació, deduir-ne 
dades, propòsits…

 3.  Comprensió i interpretació del text: el lector ha d’interpretar el text més enllà del significat concret de les 
oracions.

 4.  Anàlisi i avaluació del text: el lector ha d’anar perfilant una valoració crítica del contingut i de la forma del 
text.



7

En l’Estudi, els processos estan pensats per a alumnes de 4t de Primària, però poden constituir una ajuda important 
–fent-ne l’adaptació corresponent– a l’hora de treballar a tots els nivells.

B  Defineix els dos propòsits de la lectura en els alumnes de poca edat i la mena de textos que s’associa 
a cadascun:

lectura per a ús i gaudi personal lectura per a l’aprenentatge

lectura de ficció textos instructius

C  Descriu els formats de preguntes que es poden plantejar:

 1. Preguntes d’elecció múltiple: s’hi ofereixen quatre opcions de resposta de les quals només una és correcta.
 2. Preguntes de resposta construïda: els alumnes han de redactar la resposta.

D  Defineix les finalitat essencials en el procés d’ensenyament:

 1.  Proporcionar una destresa lectora en els alumnes que, en la mesura del que sigui possible, satisfaci les expe-
riències lectores que l’acompanyaran al llarg de la vida i en els diversos contextos.

 2.  Permetre que l’alumne explori situacions i sentiments amb què encara no s’ha trobat.
 3.  Entendre, poc a poc, com és el món i com ha estat, i per què les coses funcionen com funcionen.

1.5  Com contribueix el projecte Bambú Lector Primària a la consecució de tot 
això?

 1.  Recolzant el procés d’ensenyament amb un conjunt de materials que conceben la competència lectora en el 
nou sentit especificat.

 2.  Treballant la lectura en el seu doble sentit de gaudi i de font d’obtenció d’informació, amb textos de natura-
lesa diversa (textos de ficció, textos informatius…).

 3.  Oferint una planificació completa de les lectures en aquesta etapa.
 4.  Acompanyant les lectures amb material de treball complementari creat a partir del coneixement dels diversos 

processos implicats en la lectura.
 5.  Aportant instruments per al diagnòstic, seguiment i avaluació dels aprenentatges.
 6.  Donant a la lectura una dimensió també social, afavorint les activitats en comunitats de lectors, cosa que pot 

ser molt útil per ajudar els alumnes a comprendre i apreciar els textos. 
 7.  Presentant l’aprenentatge lector com un procés llarg, una aventura, que obre els ulls al món; i això des dels 

primers assoliments, merament instrumentals, fins a la consecució de la maduresa lectora que pot acompa-
nyar durant tota la vida.



8

 2. Marc de referència per a l’elaboració d’un pla lector..

2.1  El Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments de l’Educació Primària

A l’article 8, dedicat a les competències bàsiques, de l’ordenació curricular de l’Educació Primària de la Generalitat 
de Catalunya, apareix la lectura com a element bàsic de la reforma educativa.

Article 8.5. La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les competències bàsiques i ha 
d’estar inclosa en el desenvolupament de totes les àrees. Els centres, en organitzar la seva tasca docent, han 
de garantir la mitjana mínima de 30 minuts diaris destinats a la lectura.

En el Decret s’estableixen també les competències bàsiques, posant l’accent, així, en els aprenentatges que es 
consideren imprescindibles. Aquestes competències també es poden tenir en compte i treballar en el pla lector:

COMPETèNCIES bàSIQUES

comunicatives
     1. Comunicativa lingüística i audiovisual
     2. Artística i cultural
metodològiques
     1. Tractament de la informació i competència digital
     2. Matemàtica
     3. Aprendre a aprendre

personals
     1. Autonomia i iniciativa personal
conviure i habilitats del món
     1. Coneixement i interacció amb el món físic
     2. Social i ciutadana

2.2  Les avaluacions de diagnòstic en competència Comunicativa lingüística

Les avaluacions de diagnòstic en competència Comunicativa lingüística de la nostra comunitat autònoma ofereixen 
resultats negatius pel que fa a la competència lectora de l’alumnat. Per això es fa evident la necessitat de treballar 
el tema en un pla lector, com també les dues novetats que incorporaran les futures avaluacions:

•  Lectura en àudio: escoltar un àudio i ser capaç de recuperar informació, interpretar el text i reflexionar sobre 
la forma i el contingut.

•  Lectura a Internet: llegir diferents tipus de text a Internet (continus i discontinus), com formularis, anuncis, 
gràfics, diagrames i mapes, i ser capaç de recuperar informació, interpretar el text i reflexionar sobre la forma i 
el contingut.

TEXTOS

Textos continus
descripció
narració
exposició
argumentació
instruccions

Textos discontinus
formularis
anuncis
gràfics
diagrames
mapes
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 3. Bambú Lector, la teva elecció..

Amb la finalitat de…

➜ desenvolupar la competència lectora,
➜ promoure la lectura des de tots els departaments didàctics i tutories, 
➜ enriquir el lèxic,
➜ fomentar la imaginació,
➜ desenvolupar la creativitat,
➜ educar en valors,
➜ transmetre el plaer de la lectura,
➜  i millorar els resultats de les avaluacions internes del centre i de les diferents proves externes de 

diagnòstic en competències,

l’Editorial Casals t’ofereix un conjunt d’objectius, 
de metodologies i d’estratègies per implantar un pla 
de foment de la lectura en el teu centre: bAMbÚ LECTOR.

Consta dels materials següents:

■  Carpeta anual per a l’alumne

Per a cada curs de Primària s’ofereix una carpeta 
que conté:
• tres llibres, un per trimestre
• una fitxa d’animació a la lectura per a cada llibre

■  Quadern del professor

■  www.bambulector.com

Un espai per ajudar-te a dur a terme el teu pla lector de centre, mostrar-te la nostra selecció de lectures per a Pri-
mària i accedir a les activitats TIC associades a cada llibre de la carpeta de l’alumne.

serveis per desenvolupar 
el pla lector en el teu 
centre

buscador de llibres per: 
•  títol, autor o paraula 

clau
•  gènere literari
•  valors
•  edat
•  col·lecció

catàlegs de les 
col·leccions de literatura

itineraris de lectures 
per a Primària
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3.1 La carpeta anual per a l’alumne: cicle inicial

Bambú Lector ofereix una programació de lectures organitzada en gèneres literaris i educació en valors.

Carpeta bambú Lector  1r Primària

Trimestre: 3r
Títol: L’anell de la Nur
Editorial: bambú
Col·lecció: Primers Lectors
Gènere: Conte literari encadenat
Educació en valors: Cooperació

Trimestre: 1r 
Títol: El pastor mentider
Editorial: Combel
Col·lecció: Cavall volador clàssic
Gènere: Conte tradicional
Educació en valors: Sinceritat

Trimestre: 2n
Títol: El petit dofí
Editorial: Combel
Col·lecció: I tu qui ets?
Gènere: No ficció
Educació en valors: 
Educació mediambiental

Trimestre: 3r
Títol: No em dic Caputxeta!
Editorial: bambú
Col·lecció: Primers Lectors
Gènere: Conte literari humorístic
Educació en valors: Família

Trimestre: 1r
Títol: La reina Rodamón a la Xina
Editorial: Combel
Col·lecció: Cavall viatger
Gènere: Relat de viatges
Educació en valors: 
Diversitat cultural

Trimestre: 2n
Títol: La granota
Editorial: Combel 
Col·lecció: I tu qui ets?
Gènere: No ficció
Educació en valors: 
Educació mediambiental

Carpeta bambú Lector  2n Primària
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3.2 La carpeta anual per a l’alumne: cicle mitjà

Bambú Lector ofereix una programació de lectures organitzades en gèneres literaris i educació en valors.

Trimestre: 3r 
Títol: La duana
Editorial: bambú
Col·lecció: Joves Lectors
Gènere: Conte literari filosòfic
Educació en valors: Tolerància

Trimestre: 1r
Títol: Perseu
Editorial: Combel 
Col·lecció: Cavall mitològic
Gènere: Relat mitològic
Educació en valors: Valentia

Trimestre: 2n
Títol: La Laia i el vent
Editorial: bambú
Col·lecció: Primers Lectors
Gènere: Relat fantàstic
Educació en valors: Integració 

Trimestre: 3r
Títol: Contes verticals
Editorial: bambú
Col·lecció: Joves Lectors
Gènere: Conte literari humorístic
Educació en valors: 
Conservació del patrimoni cultural

Trimestre: 1r 
Títol: Els secrets del tauró
Editorial: Combel
Col·lecció: Els secrets de…
Gènere: No ficció
Educació en valors: 
Educació mediambiental

Trimestre: 2n
Títol: Formidable!
Editorial: bambú
Col·lecció: Joves Lectors
Gènere: Relat breu d’aventures
Educació en valors: Confiança

Carpeta bambú Lector  3r Primària

Carpeta bambú Lector  4t Primària
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3.3 La carpeta anual per a l’alumne: cicle superior

Bambú Lector ofereix una programació de lectures organitzada en gèneres literaris i educació en valors.

Trimestre: 3r
Títol: La nena nova
Editorial: bambú
Col·lecció: Grans Lectors
Gènere: Novel·la realista
Educació en valors: Lleialtat

Trimestre: 1r
Títol: Les set cases del Buti
Editorial: bambú
Col·lecció: Joves Lectors
Gènere: Novel·la d’aventures
Educació en valors: Superació

Trimestre: 2n
Títol: La gran aventura
Editorial: bambú
Col·lecció: Joves Lectors
Gènere: Novel·la fantàstica
Educació en valors: Cooperació

Trimestre: 3r
Títol: En perill de mort
Editorial: bambú
Col·lecció: Descobridors
Gènere: Novel·la històrica
Educació en valors: 
Educació ambiental

Trimestre: 1r
Títol: El misteri del carrer 
de les Glicines 
Editorial: bambú
Col·lecció: Grans Lectors
Gènere: Novel·la de misteri
Educació en valors: 
No a la violència

Trimestre: 2n
Títol: Sota la sorra d’Egipte
Editorial: bambú
Col·lecció: Descobridors
Gènere: Novel·la històrica
Educació en valors: 
Conservació del patrimoni cultural

Carpeta bambú Lector  5è Primària

Carpeta bambú Lector  6è Primària
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3.4 La teva pròpia selecció de lectures

Si vols fer tu mateix la selecció de les lectures, t’oferim diverses col·leccions de literatura infantil i juvenil: 
les col·leccions de Combel i les col·leccions de Bambú.

3.4.1 Les col·leccions de Combel de literatura

www.combeleditorial.com

El Cavall Volador Clàssic 
TROT
La bella dorment 
La vella del bosc 
La Ventafocs 
Blancaneu 
Els cignes salvatges
La sireneta
Les maduixes 
La castanyera
El petit avet
La cigala i la formiga

El Cavall Volador Clàssic 
GALOP
Els músics de Bremen
El lleó i el ratolí
Els follets sabaters
Com la sal
El soldadet de plom
El flautista d’Hamelín 
El vestit nou de l’emperador
El rei de les Aigües
El pastor mentider
La princesa i el pèsol

Cavall volador. 
Sèrie GALOP 
Bona nit, Genís 
Uns ratolins empipadors 
Un banc al solet 
El robot Perot 
Sorra a les sabates 
L’ogre pudent 
Un bon costum 
L’ Aquilí pinta un núvol 

i un camaleó 
Selena, Seleeena! 
La lluna contenta 
Com un mitjó 
Cèlia, l’estrella marina 
El cranc ermità 
La Bet perd la banda 

El Cavall viatger
La reina Rodamón a la Xina 
La reina Rodamón a Rússia 
La reina Rodamón al Marroc 
La reina Rodamón a l’Equador 

El Cavall mitològic 
La història de Teseu 
Els viatges de Perseu 
Prometeu 
Els Argonautes 

I tu, qui ets? Animals 
El poltre
El gatet
La marieta
La petita girafa
El petit tigre
El petit dofí
El petit goril·la
El petit esquirol
El petit pingüí
La granota

Fauna en perill 
La tortuga 
La salamandra 

Els secrets de…
Els secrets del drac
Els secrets del mamut 
Els secrets del tauró
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3.4.2 Les col·leccions de bambú de literatura

www.editorialbambu.com

Primers lectors
No em dic Caputxeta! 
Clida i Sirú 
En Jan Pol fa de detectiu 
En Galceran i les marietes 
El rei d’en Set 
L’anell de la Nur 
On dormen els estels? 
La casa d’en Ramon 
Petit Papu 
En Jan Pol té un cas 
La bruixa Conxorxa 

Joves lectors
El somni de l’Andrea i altres contes 
El meu supercamió 
Les set cases del Buti 
La duana 
Formidable! 
La gran aventura 

Grans lectors
(selecció de títols)
La nena nova 
El misteri del carrer de les Glicines 

Descobridors
(selecció de títols)
En perill de mort 
Sota la sorra d’Egipte 

A www.bambulector.com 
trobaràs tots els títols de les nostres col·leccions organitzats per:
• Edat recomanada
• Gènere literari
• Educació en valors
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3.5 Les fitxes d’animació a la lectura

La comprensió lectora s’emprèn tenint en compte dues qüestions:
•  La seqüència temporal de la lectura: Abans de llegir, Mentre llegim i Després de llegir 
•  Els processos de comprensió lectora de PIRLS:
  a Obtenció d’informació explícita
  b Deducció d’informació implícita
  c Comprensió i interpretació del text
  d Anàlisi i avaluació del text

Al final de la fitxa d’animació a la lectura, es presenta una Fitxa del llibre que s’ha llegit per completar-ho amb 
els aspectes tècnics i argumentals més importants.

El solucionari de les fitxes d’animació a la lectura està disponible a www.bambulector.com. S’hi 
ha de buscar el llibre i desplegar el material que hi ha. 

Al final del document del solucionari, trobareu una relació d’activitats TIC que hi ha 
sobre el llibre a www.bambulector.com > Primària > Som descobridors > 
Som navegants > Som exploradors

Abans 
de llegir

Mentre 
llegim

Després 
de llegir

SOLUCIONARI

Fitxa 
del llibre
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3.6 El quadern del professor

Material de recolzament al professor que ofereix…

El meu pla lector
Espai per organitzar la programació de lectures en cada grup.

Creixem llegint
Textos per fer una prova de comprensió lectora en cada trimestre, que permeten presentar l’obra que llegiran 
durant el trimestre, valorar les habilitats de l’alumne en començar cada trimestre i analitzar-ne l’avenç al llarg 
del curs.

Proves que tenen presents els proces-
sos que l’informe PIRLS detalla com a 
bàsics en l’adquisició de la competèn-
cia lectora.

•  Obtenció d’informació explícita
•  Deducció d’informació implícita
•  Comprensió i interpretació  

del text
•  Anàlisi i avaluació del text
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Fem el diagnòstic
Taules amb indicadors d’avaluació per a les proves de comprensió lectora de cada trimestre.

Seguiment de les lectures
Taules amb indicadors d’avaluació per a les lectures que s’ha fet de la carpeta de l’alumne.

Activitats d’animació a la lectura
Actuacions de diferent mena adreçades a dinamitzar els processos d’adquisició de la competència lectora.
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3.7 La web de Bambú Lector: www.bambulector.com

A la nostra web t’oferim…

1  Diagnòstic de la situació del centre educatiu 
en relació amb les diferents dimensions im-
plicades en el procés lector.

2  Identificació dels objectius generals del pla 
i determinació de les diferents àrees de res-
ponsabilitat en el desenvolupament de l’hàbit 
lector i de la competència lectora.

3  Anàlisi de la competència lectora: què és llegir, 
finalitats de la lectura, tipologies textuals…

4  Incorporació de les dimensions d’avaluació 
de lectures del PIRLS i PISA en la competèn-
cia lectora.

5  Previsió de materials i de recursos.
6  Processos i procediments d’avaluació.

2  Versió en PDF del Quadern del professor 
amb activitats diverses de recolzament per al 
foment de la lectura.

 www.bambulector.com > Quadern del 
professor

3  Una programació per a l’assignatura dedicada a 
l’atenció educativa, alternativa a la religió, amb 
lectures que desenvolupin la capacitat de com-
prensió des de totes les àrees del currículum.

 www.bambulector.com > Atenció  
educativa

1  Un marc teòric d’actuació als centres (PGA, 
Programació General Anual del Centre) per tre-
ballar la comprensió lectora, i l’expressió oral i 
escrita de totes les àrees del currículum.

 www.bambulector.com > Què és un  
pla lector?
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6  Activitats associades a les fitxes d’animació a la 
lectura dels llibres de la carpeta de l’alumne per 
treballar les TIC.

www.bambulector.com > Primària >  
Activitats TIC > Som descobridors >  
El pastor mentider

4  Taules amb ítems de lectura per a l’avaluació 
de les lectures i informes per als pares, en for-
mat PDF i Word (perquè puguis adaptar les tau-
les a les teves necessitats).

 www.bambulector.com > Avaluació

5  Servei d’assessoria on line per orientar-te so-
bre la creació del pla lector del teu centre, sug-
gerir-te lectures, traçar itineraris de lectures, ofe-
rir activitats i compartir estratègies per afavorir 
la lectura a l’aula i al teu centre escolar, orientar 
sobre l’ús de la biblioteca no només com un es-
pai de lectura sinó com un espai cultural…

 www.bambulector.com > Assessoria

Activitats TIC Primària

Cicle inicial: Som descobridors
Cicle mitjà: Som navegants
Cicle superior: Som exploradors
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3.8 Les activitats multimèdia de www.bambulector.com

Les TIC es treballen en el projecte Bambú Lector a partir de les lectures que hi ha a les carpetes dels alumnes. Són 
activitats que transcendeixen les lectures i estableixen relacions amb l’entorn, i amb les diferents disciplines i cultu-
res. En cada cicle es presenten seqüenciades de la manera següent:

■  CICLE INICIAL: SOM DESCObRIDORS
  L’informe PIRLS circumscriu el context d’aprenentatge de la competència lectora dels primers lectors en tres 

àmbits: a casa, a l’aula i a l’escola; i a dos propòsits: el plaer de llegir i la informació; és a dir, les emocions i el 
coneixement. En afegir les TIC a un pla lector podem visitar virtualment els diversos àmbits, i és així com es fa 
a Bambú Lector a través dels apartats:

 •  La lectura
  Audició d’un fragment del llibre que llegeix l’alumne 

i, quan és pertinent, d’algun conte complet relacionat 
amb el llibre.

 •  L’auditori
  Audició d’una peça musical, generalment clàssica, re-

lacionada amb el llibre, i lectura d’informació prèvia 
sobre l’obra musical i l’autor.

 •  L’àlbum
  Reportatge fotogràfic relacionat amb el tema del lli-

bre.

 •  El cinema 
  Fragments de pel·lícules o documentals relacionats amb el llibre.

 •  Per descobrir
  Endevinalla o joc per treballar el tema del llibre o els valors que representa.

 •  Links
  Primer contacte amb la web: pàgines relacionades amb la lectura, especialment seleccionades atenent a la 

facilitat de navegació, l’estabilitat i la seguretat.

■  CICLE MITJà: SOM NAVEGANTS
  Amb la finalitat que els alumnes es mostrin més actius a l’hora de treballar les TIC, els apartats següents 

combinen l’ús d’eines (diccionaris, mapes, plànols…) i de continguts (pàgines web d’institucions, d’autors, 
d’associacions…). L’accés a diferents pàgines web permet llegir i analitzar una gran varietat de textos i de for-
mats (continus i discontinus, audicions, vídeos…). Les activitats TIC responen als apartats següents:

 •  Al peu de la lletra
  Treball d’algun aspecte literal concret i rellevant en el llibre o en les biografies dels autors; s’hi introdueix, per 

exemple, l’ús del diccionari en línia i de les pàgines web dels autors.

 •  Àudio
  Audició d’una peça musical o text, i lectura d’informació prèvia sobre això per establir relacions amb el llibre.
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 • Zoom
  Treball d’aspectes concrets del llibre a través de la imat-

ge: il·lustracions del llibre mateix o fotografies que hi 
tinguin relació en forma de reportatge o localitzades 
a la web.

 • L’atles
  Localització en buscadors de mapes de llocs geo-

gràfics citats en el llibre.

 • Per descobrir
  Espai per descobrir, a través de disciplines com el ci-

nema, l’art…, altres maneres de tractar el tema de la 
lectura i/o veure la vigència que té actualment.

 • + pàgines web
  Espai per afegir pàgines web relacionades amb el contingut del llibre o amb els autors.

■  CICLE SUPERIOR: SOM EXPLORADORS
  La lectura, a més de ser una experiència individual enriquidora, ha de ser una eina fonamental per viure en 

societat, per saber quins són els nostres drets i per complir les nostres obligacions. Per acompanyar els alumnes 
en aquesta sortida al món, les activitats TIC persegueixen anar de l’àmbit local al global, de la història de la 
cultura a l’actualitat.

 • Història de l’art
  Presentació d’una obra d’art relacionada amb el llibre 

i instruccions per visitar-la al museu on es trobi.

 • Actual
  Espai per descobrir la relació que hi ha entre el tema 

de llibre i l’actualitat a través de diaris digitals i institu-
cions.

 • Professions
  Aproximació a les diferents professions que es deriven 

del contingut del llibre, a través d’explicacions prèvies 
i pàgines web.

 • Àudio: l’anglès
  Audició de cançons en anglès i lectura de la lletra.

 • Diversitat
  Espai per posar èmfasi en la diversitat cultural.

 • Per descobrir
  Fragments de pel·lícules o documentals o presentació de personatges importants (científics, escriptors…), rela-

cionats amb el tema de la lectura.





El meu pla lector

1 tolerància 5 igualtat 9 conservació del patrimoni

2 cura del planeta 6 salut 10 sentit de la justícia

3 curiositat per la cultura 7 pau 11 esperit crític

4 generositat 8 realització personal 12 responsabilitat

En la seqüenciació de les lectures es pot planificar també el treball d’un seguit de valors. En proposem una relació, assignant 
un nombre a cada valor de manera que es puguin incorporar d’una manera clara a les taules d’«El meu pla lector».

Valors
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TÍTOLS DATES VALORS TREbALLATS
1a avaluació

Activitats i lectures 

complementàries*
• Fam i alimentació
• Drets de la infància
• Nadal

16 d’octubre
20 de novembre
desembre

2a avaluació

Activitats i lectures 

complementàries*
• La pau
• El consum

30 de gener
15 de març

3a avaluació

Activitats i lectures 

complementàries*
• El llibre
• El medi ambient

23 d’abril
5 de juny

CURS: GRUP:

*Els textos per a activitats complementàries són a la nostra pàgina web, www.bambulector.com > Activitats d’aula >  
Els treballs i els dies
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Creixem llegint

NOTA: Al primer curs del cicle inicial els alumnes estan començant a llegir, de manera que les proves de compren-
sió lectora s’han de fer al final de cada trimestre en lloc de fer-les al principi, com en la resta dels cursos. Els exer-
cicis no són perquè el nen els faci en solitari. El professor els ha de llegir per a tots i preparar l’activitat amb ells.

El text del segon trimestre del segon curs del cicle inicial, La granota, pel fet que és de caràcter informatiu i els 
alumnes no hi estan gaire habituats, s’ha de preparar prèviament: presentar el text, parlar de cada paràgraf, fer-
ne una primera lectura en grup, aclarir els dubtes i indicar als alumnes que per respondre han de llegir-se més 
d’una vegada el text i tornar-hi sempre que no tinguin clara una resposta.

Obtenció d’informació explícita

Deducció d’informació implícita

Comprensió i interpretació del text

Anàlisi i avaluació del text

Processos bàsics en l’adquisició de la competència lectora (PIRLS):
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El pastor mentider
El professor ha de fer-ne una lectura en veu alta.

1  Acoloreix segonß 'el 'codi.
Surt 'al 'conte.     No surt 'al 'conte.
En Pere 'era un pastor jove. 
En Pere ß’ho passava bé fent la seva feina.
En Pere fa una broma 'alß pagesoß.
Elß pagesoß no fan 'caß 'd’en Pere. 

2  Ordena leß vinyeteß 'de l’1 'al 4 segonß la història. 

En Pere era un noiet que feia de pastor. Cada dia portava el ramat a pastu-
rar fins a uns camps on les ovelles podien córrer i menjar herba ben fresca. 
Era una feina tranquil·la, aquesta de fer de pastor. L’única cosa és que, un 
cop tot sol, en Pere s’avorria una mica.
Un dia, per distreure’s en Pere va pensar que faria una broma als pagesos. 
I es va posar a cridar amb totes les seves forces: 
–El llop! Que ve el llop!
Els pagesos van deixar el que estaven fent i van sortir esperitats per ajudar en 
Pere. Però quan hi van arribar, es van trobar en Pere rient com un ximplet: 
–Ha, ha, ha, que divertit! Us ho heu cregut! Era una broma!

El pastor mentider
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3  Completa leß 'oracionß 'amb 'aquesteß parauleß.
 pagesoß llop broma 'ovelleß

El                  "eß pot menjar leß                     .
Elß                    responen 'a la 'crida 'd’en Pere.
El llop no hi "éß. En Pere ha fet una                     
'alß pagesoß.

4  Com "eß van sentir "elß pagesoß 'amb la broma? 
Marca-ho 'amb una 'creu.
           'contentß               "enfadatß
Completa l’oració.
Quan "em fan una broma, jo

 "em 'diverteixo molt
 m’enfado sento vergonya

5  Marca 'amb una 'creu leß 'coseß 'que "en Pere 
podria veure mentre treballa.
 herba un piano
 un 'ordinador un tractor
 'ovelleß 'arbreß

C
IC

LE
 I

N
IC

IA
L.

 C
U

R
S

 1
  

  
  

 P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
: 

TE
X

T 
D

E 
FI

C
C

IÓ



30

El petit dofí

1 Marca amb        les frases certes i amb       les falses.

El dofí té aletes.

El dofí és un peix.

El dofí té la pell llisa i fina.

El dofí té escames.

El dofí neda molt de pressa.

El dofí té por de les balenes.

El dofí té por dels taurons.

Els bòlids de l’oceà
El petit dofí no és un peix, però és un campió de natació. El seu 
cos té forma de coet per tallar l’aigua i, a la cua, una aleta ano-
menada aleta caudal, que mou com una gran pala per avançar. 
L’aigua li rellisca sobre la pell llisa i fina. Tot seguint la seva mare, 
el petit dofí aviat aprèn a fer acrobàcies damunt les ones. I quan 
sigui gran, nedarà a una velocitat de fins a 50 quilòmetres per 
hora!

Tots junts
El petit dofí es fa gran. No té por de les tempestes; no tem ni les 
persones ni els vaixells, ni tan sols les balenes, que sap que són 
gegants pacífics. Però la mare li ha ensenyat que ha d’anar en 
compte amb el tauró blanc i fugir davant l’aleta punxeguda de 
les orques. Sap que la millor protecció en l’immens oceà és man-
tenir-se sempre amb els seus companys.

Valérie Guidoux, El petit dofí
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