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Planificar la lectura segons l’objectiu/propòsit a 
aconseguir (mestre) 

Planificar la lectura segons l’objectiu/propòsit a 
aconseguir (mestre) 

 Planificar la lectura segons l’objectiu/propòsit a 
aconseguir (mestre) 

Anticipar: 
Llegir títol 
Mirar imatges 
Fer hipòtesis (amb modelatge de la mestra) 

Anticipar: 
Llegir títol 
Mirar imatges 

Fer hipòtesis i comprovació d’aquestes al final de la 
lectura (amb modelatge de la mestra) 

Fer prediccions 

 Anticipar i formular hipòtesis. 
Comprovar i reelaborar-les durant la lectura amb 
modelatge de la mestra. 

Identificar mots: 
Paraules clau 
Vocabulari necessari per entendre el text 

Identificar mots: Paraules clau, Vocabulari necessari 

per entendre el text. 

Treballar el vocabulari en altres situacions per 
practicar 
Repassar vocabulari aprés en diferents lectures fetes 

 Identificar mots 
Treballar el vocabulari  en altres situacions 
Repassar vocabulari aprés 
Comprendre nou vocabulari pel context 
Comprendre vocabulari Tècnic. 

Fer preguntes literals: 
El mestre fa modelatge primer localitzant alguna 
resposta al text. Després ho han de fer els alumnes. 
Tenir referent d’aula per treballar aquests tipus de 
preguntes (ex. Un dit a una lectura) 

Treballar  preguntes literals 
Fer preguntes inferencials: 
Explicar com contestar preguntes literals i inferencials 
(modelatge de la mestra) 

Tenir referent d’auIa per diferenciar les preguntes 

inferencials (ex. Una lupa per trobar la pista...) 

 Treballar preguntes literals inferencials 
Treballar  preguntes critiques/d’opinió: 
Tenir  referent donant fórmules  que  expressin opinió. 

La mestra fa modelatge per donar exemple de com ho 
han de fer ets alumnes contestant preguntes d’aquest 
tipus  ella primer. Parlar de la lectura (5 min finals): 

Donar inici de frases com a model: crec que, penso 
que, estic d’acord.. 

Modelatge de la mestra 
Aprofitar els 30 min de lectura diari per donar l’opinió 
d’aIló que han llegit. 

Trobar  la idea principal global de la lectura.  Trobar  les idees principals de cada fragment 
Fer un resum del text. 

Relacionar fragments: 
Trobar  la idea  principal de cada fragment 

Relacionar les idees principals de cada fragment-3' 
resum o esquema. 

 Relacionar fragments: 
Trobar  la idea principal de cada fragment  
Relacionar les idees principals de cada fragment-3' 

resum o esquema. 

Autocorrecció: 
Ensenyar a tomar  enrere en  la lectura quan no   s’entén 
el que s’està llegint-3' modelatge de la mestra perquè 
vegin que  s’ha  de fer  i quan ho han de fer. 

Autoregulació de la comprensió: 
Han de ser capaços de poder saber ells sols si no 
estant  entenent  el text  i tirar  enrere  per tomar  a 
llegir  

 Parlar de la lectura (5 min finals): 
Donar inici de frases com a model: crec que, penso que, 
estic d’acord.. Modelatge de la mestra. Aprofitar els 30 min 
de lectura diari per donar l’opinió d’allò que han llegit. 

 Actitud  crítica envers el que es llegeix: 
Donar la seva opinió personal sense gairebé modelatge de la 
mestra. Aprofitar els 30 min de lectura diari per donar 
l’opinió d’allò  que han llegit. 



 


