LECTURA COMPRENSIVA

Habilitats de vocabulari

1. Claus contextuals, recorrent a paraules conegudes
per a determinar el significat de les desconegudes.
2. Anàlisi estructural de la paraula, recorrent als
sufixos, prefixos, etc.
3. Habilitats de l'ús del diccionari, després d'haver
intentat altres claus possibles.

Habilitats de reconeixement
de la frase i del paràgraf

Habilitats d'atenció,
memòria i percepció visual

L'objectiu és aconseguir educar l'atenció de
l'alumnat i exercitar la seva memòria a curt termini.

Identificació de la informació
rellevant del text

1. Identificació dels detalls narratius rellevants:
personatges, accions, causes, problemes que es
plantegen, etc.
2. Identificació de la relació entre els fets
de la narració. Per a aconseguir això cal la
comprensió de processos com:
- Causa i efecte dels fets plantejats en el text.
- Seqüència o relació seqüencial dels fets.
3. Identificació de la idea central i de les idees
d'ordre secundari.

1. Reconeixement de la unitat lingüística.
2. Reconeixement de la unitat de comunicació.
3. Comprensió dels mecanismes de la progressió
temàtica del text.
4. Comprensió dels procediments de coherència i
cohesió textual.

Lectura crítica

L'objectiu és orientar l'alumnat a diferenciar continguts i a emetre judicis de valor. Per això cal partir
de les experiències i coneixements que ja té.

Realització d'inferències

Realització d'hipòtesi
de contingut

S'orienta l'alumnat a fer ús dels coneixements que
ja posseeix del text, perquè així pugui formular les
seves hipòtesis de manera coherent.

Es tracta d'ensenyar als lectors com utilitzar la
informació del text per a extreure'n la que no està
plantejada explícitament.
TÍTOL

CICLE
RECOMANAT

GÈNERE

A. L'ogre Forçut

Primers lectors

Conte

Amistat, respecte, companyia

B.

Primers lectors

Conte

Amistat, respecte, companyia

C. La Ventafocs

Primers lectors

Conte

Humilitat, sinceritat, respecte

D. La Rínxols d'or

Primers lectors

Conte

Espontaneïtat, alegria, respecte

E.

La fada Pigada

Primers lectors

Conte

Amistat, respecte, companyia

F.

La gallina Agustina

Primers lectors

Conte

Constància, esforç, respecte

G. L'ànec Gargot

Primers lectors

Conte

Ajuda, respecte

H. En Manel i l'ascensor enfadat

Primers lectors

Conte

Respecte, amistat, convivència

1. El vampiret sense dents

2n

Fantàstic

Valentia, tolerància, superació

2. Uf, quin fantasma!

3r

Fantàstic

Amistat, respecte, confiança

3. En Pepo i el dofí rosa

2n

Aventures

Acceptar-se, tolerància

4. El memoriàpode

3r

Humor

1r 2n

Aventures

Amistat, tolerància, respecte

3r

Fantàstic

Respecte, confiança, companyia

1r 2n

Humor

La bruixa Maduixa

5. L'Andrea i l'Andreu
6. El guix màgic de l'avi Joan
7. Quan sigui gran

TEMÀTICA AMB REFERÈNCIA
A VALORS

Constància, superació, responsabilitat

Presa de decisions, valentia, responsabilitat

8. La casa de les quatre xemeneies

3r

Misteri

9. En Poli i la bruixa esbojarrada

2n

Aventures

Família, amistat, responsabilitat

10. L'enigma de la ciutat del metro

3r

Misteri

Amistat, superació, confiança

11. La masia encantada

2n

Misteri

Respecte, comprensió, amistat

12. Animal de companyia

3r

Realisme

Afecte, tolerància, amistat

Afecte, ajuda als altres, amistat
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