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ESCOLA QUATRE VENTS



A quina edat i com ho hem de fer?

“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.

Joan Portell 

P3 LLARG CAMÍ 3r.



NECESSITAT 

D’APRENDRE

EVOLUCIÓ

INDIVIDUAL

BONES

PRÀCTIQUES





Per què és important llegir?

IMAGINACIÓ

VINCLES

CONEIXEMENT

FUNCIONAL

PLAER



 Projecte FET

 Projecte ILEC

La nostra escola està portant a 

terme dos projectes per potenciar la 

lectura



On podem aprendre a llegir?

Treballant junts escola i família.

A l’escola A casa



L’escola com a...

ESPAI ALFABETITZADOR

• Diferents tipus d’escrits.

• Parlem dels llibres.

• Explorem els llibres.



Què podem llegir?

1. ÚS PRÀCTIC: autonomia , adaptació 

social i llegir per necessitat.



2. ÚS CIENTÍFIC: accés a la informació.     

- Tipus de lectura: revistes, cartells, contes, 

poemes, diaris...



3. ÚS LITERÀRI: llegir per plaer.

Contes populars i contes il·lustrats



Biblioteca: hi trobem molts tipus de lectures

Biblioteca del poble Biblioteca de
l’escola i de

l’aula



Com treballem la lectura a l’escola?

• TREBALL PREVI DE CONSCIENCIA FONOLÒGICA P3 I P4.

• PRINCIPI ALFABÈTIC 



• MODELAMENT LLIGANT SONS

NiU NAN NEN

• REPETICIÓ DE PATRONS (ELS, UN, UNES , ..)

• LECTURA INDIVIDUAL O PER PARELLES



LLEGIM

COMPARTIM

DESCOBRIM PARAULES NOVES

EXPRESSIÓ ORAL.Ç

BUSQUEM INFARMACIÓ PELS PROJECTES





ESCRIPTURA NATURAL



TREBALL PER RACONS







LLEGIM



Sintesi fonèmica



A casa, com ho podem fer?



Lectures de cap de setmana

● Carpeta:

○ Responsables de la seva carpeta: 

respectar-la, cuidar-la i fer-se’n càrrec.

○ Hi anirà una explicació.

○ La lectura amb el número que toca 

cada setmana.

○ Graella d’avaluació.

● Marxa a casa el dimecres i torna a 

l’escola el dilluns.



Benvolgudes famílies,

Tal com sabeu, l’escola està dins un pla lector per millorar la lectura dels nostres alumnes i

estem treballant per assolir aquest objectiu.

Per altra banda, necessitem la vostra col·laboració per potenciar aquest aspecte.

Cada dimecres, el/la vostre/a fill/a portarà a casa una carpeta amb una lectura per llegir

durant el cap de setmana. Aquesta s’ha de tornar, se’ns falta, el dilluns, ja que també la

treballarem a l’escola. Cal que, durant la lectura, l’acompanyeu i l’ajudeu a resoldre els petits

entrebancs que pugui tenir.

Us recordem que per llegir, diem els sons de les lletres (no el nom) i ho fem unint cada so (no

deixem de dir un so fins que l’enganxem amb l’altre).

Com més vegades llegeixi el text, millor, ja que li anirà bé per memoritzar les paraules

globalment i, d’aquesta manera, quan la torni a trobar en alguna altra lectura, li serà més fàcil

desxifrar-la.

A la carpeta també hi trobeu un full d’autoavaluació. Caldria que ajudéssiu al vostre/a fill/a a

reflexionar sobre el grau d’esforç que ha hagut de fer per llegir la lectura. Ell/a haurà de posar

una creu a la casella que correspongui al mateix número que hi ha a la lectura. (“M’ha costat

molt”; “L’he llegit bé” o “M’ha estat fàcil”). Aquesta autoavaluació ens servirà per anar ajustant

les lectures al seu ritme d’aprenentatge.

Si teniu qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a la mestra tutora del vostre fill/a.

Moltes gràcies per la seva col·laboració!

Les mestres de P5



Com avaluar les lectures?
- Graella d’avaluació de la lectura del cap de setmana



Altres activitats que anem fent a 
P5 les podeu trobar penjades a:

https://agora.xtec.cat/ceip-
quatrevents/

https://agora.xtec.cat/ceip-quatrevents/


“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

PER ASSISTIR!

ESCOLA QUATRE VENTS


