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1. JUSTIFICACIÓ 

En el Marc conceptual per a l’avaluació PISA 20091 es parla de la implicació dels 
alumnes en la lectura com un dels factors que més incideixen en la millora de la seva 
competència lectora. Aquesta implicació es correlaciona amb: 
 

• La possibilitat que els alumnes triïn les seves lectures (autonomia). 

• El fet que els lectors implicats tinguin gèneres o temes de lectura preferits. 

• La possibilitat de parlar sobre les lectures que fan. 

Vivim en un context on l’oferta de literatura infantil i juvenil és extensa; els alumnes no 
neixen “lectors”, com bé diu Daniel Pennac a Com una novel·la, i es fa necessari 
ensenyar-los a seleccionar les seves lectures i ajudar-los a anar definint les  
preferències lectores. 
 
Hi ha diferents vies per aconseguir-ho: a través de webs d’institucions dedicades a la 
LIJ2, visites a la biblioteca i a la llibreria, recomanacions del bibliotecari del centre, 
exposicions temàtiques…. Una de les més potents, però, és la recomanació entre 
iguals: el fet que un company de classe, de la mateixa edat i amb uns interessos 
semblants als seus, li recomani a un company una lectura, pren molt de valor per a ell, 
sobretot a certes edats. 
 
Recomanar un llibre a un altre lector no és una tasca senzilla: una recomanació no 
consisteix a dir només si li ha agradat o l’ha trobat bonic, sinó que darrere hi ha 
d’haver tota una argumentació que justifiqui la seva opinió. Ensenyar a fer una bona 
recomanació de lectures als alumnes és l’objectiu principal de l’activitat que presentem 
en aquest dossier. 
 
 
 
2. OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT 

 
• Desenvolupar habilitats estètiques, lingüístiques i culturals dels infants a partir de 

la lectura i la recomanació dels llibres llegits. 

• Desenvolupar habilitats de comunicació i d’expressió oral mitjançant la presentació 
d’un llibre, utilitzant el model que ofereix el docent. 

• Treballar la funció comunicativa d’informar objectivament i subjectiva. 

• Expressar-se oralment aplicant estratègies de comunicació verbal i no verbal 
(pronunciació clara, estructura gramatical correcta, lèxic precís, entonació i to de 
veu apropiats a la situació  comunicativa). 

• Usar el vocabulari i els exponents lingüístics adequats a la situació de 
comunicació. 

• Argumentar l’opinió personal del llibre. 

• Escoltar amb interès la presentació dels altres companys i companyes. 

                                                 
1CATALUNYA. GENERALITAT. Competència lectora: marc conceptual per a l’avaluació PISA 2009. [En 
línia] 
<http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d'avalua/Pdf%20i%20altres/Static
%20file/marc%20PISA%202009.pdf> [Consulta: 22 octubre 2013] 
2 Literatura infantil i juvenil 
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• Anar definint les seves preferències lectores. 

• Participar en la conversa que pot sorgir al voltant de la recomanació de llibres, 
respectant les argumentacions i opinions dels altres. 

 

3.  CONTINGUTS QUE  ES TREBALLEN 

• Interès a expressar-se oralment amb bona entonació i pronunciació, adequant la 
seva participació a l’auditori. 

• Participació en activitats col·lectives al voltant de la lectura i dels llibres. 

• Interès i respecte per les intervencions dels altres. 

• Interès i curiositat per mirar i llegir llibres de ficció o de coneixements. 

• Argumentació d’una recomanació de lectura: exponents lingüístics relacionats. 

• Dades bàsiques d’un llibre: 
 

− textuals: tema, personatges, espai, temps... 

− paratextuals: coberta, contracoberta, il·lustracions. 

 

4. VINCULACIÓ AMB LES COMPETÈNCIES 

L’activitat que proposem es relaciona  amb les competències bàsiques 1, 2 i 10 de 
l’àmbit lingüístic3.  

 

Competència 1. Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels 
mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports. 

Competència 2.  Aplicar estratègies de comprensió per obtenir informació, interpretar i 
valorar el contingut d’acord amb la tipologia i la complexitat del text i el propòsit de la 
lectura 

Competència 10.  Interactuar en situacions on intervé més d’un interlocutor, utilitzant 
estratègies que afavoreixin la comunicació oral. 

 

 

                                                 
3
<http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions/Col_leccions/Competencies_basiques/competencies_lle

ngua_primaria.pdf> [Consulta: 18 octubre 2013] 
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5. L’ACTIVITAT: PRESENTACIÓ I RECOMANACIÓ DE LLIBRE S  

Aquesta activitat està pensada per a cicle inicial.  
 
Cada alumne presenta i pot recomanar un llibre que ha llegit (conte, història, llegenda, 
àlbum, llibre de coneixements...) a la resta dels companys.  
 
Com en totes les activitats de lectura, el paper del docent com a model és 
imprescindible: abans de demanar que els alumnes facin una presentació i 
recomanació de lectures als companys, cal que l’ensenyant hagi fet abans 
presentacions i recomanacions als alumnes. A partir del model del docent que, 
periòdicament presenta i recomana llibres als alumnes, s’elabora el guió que donarà 
suport a l’organització de la presentació individual del llibre escollit per cada infant.  
 
La planificació i seqüenciació d’aquesta activitat permet adaptar-la als diferents nivells 
de competència lingüística de l’alumnat d’EI i de CI, i es pot fer de diferents maneres: 
en funció de l’experiència del grup i de la pràctica que tinguin els alumnes en l’ús del 
guió, aquest pot ser més o menys complex. 
 

5.1. DESENVOLUPAMNET DE L’ACTIVITAT 

Aquesta activitat es pot fer en gran grup o en petit grup, i s’hauria d’iniciar compartint-
la amb els alumnes: 
 
Avui farem una activitat que ja vam fer al llarg del curs passat, us presentaré un llibre 
que he llegit i m’ha agradat molt. Recordeu com ho feia? 
 
A mesura que els alumnes van fent aportacions, la mestra les anota en un lloc visible. 
A continuació, els proposa endreçar aquestes idees i s’acorda fer un guió dels punts 
que hauria de tenir una bona presentació i recomanació d’un llibre. 
 
A partir d’ara, cada setmana, un de vosaltres farà la presentació d’un llibre que hagi 
llegit a casa seva, o bé aquí a l’escola, i que li hagi agradat molt. En la presentació 
seguirem el guió per no oblidar-nos  de res. El podreu recomanar als altres companys i 
companyes de classe i el deixarem al racó dels llibres recomanats per tal que qui 
vulgui,  se’l pugui endur per llegir-lo a casa. 
 
 
5.2. CONFECCIÓ DEL GUIÓ QUE ACOMPANYARÀ L’EXPOSICIÓ  ORAL DE 

L’ALUMNE. 
 

El guió per fer l’activitat de presentació i recomanació de llibres ha de sortir del 
consens dels alumnes a partir de la reflexió sobre la seva experiència (si els han fet 
mai una recomanació, com les fa el mestre...). 
 
Els passos a seguir han de quedar explícits per a l’alumne, per la reiteració i 
insistència de memorització oral que s’ha fet o bé perquè es recullen per escrit. 
 
A continuació es presenta un exemple de guió. En funció de l’edat dels alumnes o de 
l’experiència que tinguin amb aquest tipus d’activitats pot reduir-se o ampliar-se. El 
guió, com es pot observar, té dues parts:  
 

a) Presentació d’un llibre 
b) Recomanació d’un llibre 
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Aquesta separació correspon, a grans trets, pel caràcter de la informació que l’alumne 
ha de comunicar a la resta de companys. En la primera, bàsicament objectiva i en la 
segona, informació subjectiva. 
 
Recomanem que els alumnes s’iniciïn fent presentacions de libres i que, de mica en 
mica, es vagi introduint la recomanació, ja que aquesta habilitat lingüística és més 
complexa.  
 
 

 

PRESENTACIÓ D’UN LLIBRE 

 

1. Ensenyar el llibre als companys 

2. Enumerar els elements de; 

− la coberta ( títol, autor, tipus d’il·lustracions) 

− la contracoberta ( resum) 

3. Remarcar el tema 

4. Descriure personatges:  

− Protagonista 

− Altres personatges siguin reals o bé imaginaris  

5. Narrar la història:  

− Com comença? 

− Què passa? 

6. Donar l’opinió personal sobre el llibre: explicar si t’ha fet recordar d’altres 

lectures que ha fet, si t’ha fet pensar en alguna experiència personal... 

 

 

RECOMANACIÓ D’UN LLIBRE 

 

7. Recomanar la lectura del llibre als altres. 

Donar arguments per a la teva recomanació: 

• Sobre el tema 

• Sobre la il·lustració 

• Sobre els personatges 

• ... 
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5.3. EL MODEL DEL DOCENT 

El mestre farà la presentació del llibre seguint el guió establert, emfasitzant els 
exponents que els alumnes han de verbalitzar en la seva presentació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de presentació i recomanació d’un llibre feta pel docent:  

Aquest és el llibre que m’ha agradat. 
 

• A la coberta hi ha: 
− el títol... 
− l’autor és (home, dona...) i es diu ... 
− les imatges són dibuixos, fotos… 

 

• A la contracoberta hi ha un resum que diu... 
 

• El llibre és: d’aventures, d’un viatge, de misteri... 
 

• Els personatge principal és un/a... 
Li agrada..... 
És un personatge:  

− real perquè fa coses que les podem fer tothom. 
− imaginari perquè fa coses que no les fa ningú. 

 

• Altres personatges de la història són... 
− El personatge que més m’ha agradat és... 

 

• La història: 
− Comença ... 
− Passa a… 
− Acaba... 

  
• El llibre m’ha agradat perquè…. 

− la part que més m’ ha agradat  és... 
− i la part que menys m’ha agradat  és... 
− aquests llibre s’assembla/no s’assembla a un altre que vaig llegir... 
− he llegit altres llibres com aquest en què el protagonista..... 
− aquest llibre m’ha recordat... 

 

• La recomanació: 
Penso que és un llibre que heu de llegir tots els que us agraden les històries de 
misteri, d’aventures… perquè … 
 

Escola Antoni Bergós- ZER Horta de Lleida 
CI- Presentació i recomanació de llibres 
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5.4. PRESENTACIÓ DEL LLIBRE PER PART DELS ALUMNES  

 
                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’or 

 
 
S’organitza la presentació dels llibres llegits pels alumnes a partir d’ un torn de 
presentacions. 
 
Cada alumne ha de preparar la presentació del llibre amb l’ajuda del guió. Haurà de 
preparar-ne l’exposició oral, ja que no es tracta de llegir el guió, sinó exposar-lo (el 
mestre el pot ajudar, es pot fer un enregistrament previ  per escoltar-se/veure’s...).  
 
S’han de tenir en compte els components estratègics de l’exposició oral: volum de veu, 
ús de fórmules de farciment (aleshores, doncs...), les pauses, els silencis...  S’ha de 
destinar prou temps per fer una bona preparació de l’activitat. 
 
El dia de l’exposició cada alumne fa la presentació del llibre que ha llegit seguint el 
guió prèviament consensuat i treballat. 
 
En acabar la presentació feta per l’alumne, s’estableix una conversa on els altres 
companys  poden fer-li preguntes; també es pot donar l’opció d’explicar  el que més els 
ha agradat o bé el que no els ha agradat de la història, dels personatges, situacions, el 
que els suggereix aquest llibre... 
 
 

Espai de llibres recomanats 

 
 
 

 
CI- Presentació i recomanació de llibres. Escola Antoni Bergós- ZER Horta de Lleida 
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En el cas que l’alumne que ha presentat el llibre consideri que el vol recomanar a la 
resta de companys/es,  en una nota adhesiva pot escriure el títol del llibre i fixar-lo a 
l’espai “ LLIBRES RECOMANATS”. Aquest llibre llavors s’incorpora al circuit de 
préstec de llibres i es crea una llista d’espera per als alumnes que el volen llegir. 
 
 

Seguidament, en una fitxa col·lectiva, cada 
alumne redacta un text breu referint-se a si li ha 
agradat o no el llibre que ha presentat el seu 
company o companya i escriu també el perquè. 
 
Aquest recull d’opinions envers el llibre es 
deixa en un lloc visible i de fàcil accés per a tot 
l’alumnat, de manera que puguin ser llegides 
totes les opinions (veure annex). 
 

 

5.5. AVALUACIÓ 

5.5.1. Valoració dels companys 

Per tal que sigui una activitat amb la qual els alumnes facin un bon aprenentatge 
d’expressió oral, seria interessant que en acabar l’activitat es fes una valoració de la 
presentació feta pel company (es pot fer de manera individual i després compartir-ho o 
bé de forma col·lectiva). Es tractaria de fer una crítica constructiva, per tant s’haurien 
de fer propostes de millora a partir de la valoració.  
 
 

 
 
 
                                          

GRUP –CLASSE (escolta de l’exposició oral) 

 SÍ PARCIALMENT NO 

1. Ha descrit la coberta i la contracoberta del 
llibre? 
 

   

2.Ha explicat bé la història ? 
 

   

3. Ens hem fet una idea de com és el protagonista 
i els personatges? 

   

4. Pronuncia les paraules amb claredat?    

5. Se’l sent bé? 
 

   

6 Mira, mentre parla, als companys i companyes?    

7. Ha donat resposta a les preguntes que se li han 
fet? 
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5.5.2. Autoavaluació  

Amb l’ajuda de la docent, l’alumne que ha fet la presentació reflexionarà sobre la seva 
actuació davant del grup-classe amb aquesta eina d’autoavaluació. 
 

ALUMNE/A ALUMNE/A QUE EXPOSA  QUE EXPOSA 

 SÍ NO 
1. He seguit el guió? 
 

  

2. He respost les preguntes dels companys? 
 

  

3. He mirat els companys mentre feia la presentació del 
llibre? 

  

4. He controlat la postura (cap alçat i cos dret)? 
 

  

5. He utilitzat un to de veu adequat? 
 

  

6.  He donat la meva opinió sobre el llibre? 
 

  

7.  El que més m’ha agradat ha estat .... 
 

  

8. El que m’ha resultat més difícil ha estat...   

Penso que la pròxima vegada podria millorar: 
 
 
 
 
 
 
Per fer-ho podria: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es podria afegir un apartat on l’alumne anoti quin aspecte li agradaria millorar per a la  
presentació, i quines mesures prendrà per fer-ho. A la presentació es comprovarà si hi 
ha evidència de millora. 
 
 
5.5.3. Criteris d’avaluació  

Per a l’alumne que exposa: 

• Presentar el llibre utilitzant  el guió prèviament consensuat. 

• Aplicar components de la competència comunicativa durant l’exposició:  
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− estratègies de comunicació verbal i no verbal 

−  lèxic precís 

− pronunciació clara 

− postura adequada,  entonació i to de veu apropiats a la 

situació  comunicativa. 

• Donar una opinió personal del llibre que s’ha llegit. 

• Preparar prèviament  l’exposició oral: elaborar un guió i assajar-lo. 

• Escoltar activament les intervencions dels altres. 

• Participar en la conversa al voltant de la presentació del llibre. 

 

Per als altres alumnes: 

• Escoltar activament la presentació dels libres 

• Mostrar una actitud de respecte per les intervencions dels altres companys. 

• Participar en la conversa al voltant dels llibres, fent-hi aportacions personals. 

 

5.6. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT  

Cal preveure quines ajudes donarem als alumnes que presentin NEE. Aquests suports 

poden anar dirigits a: 

• Adaptar del guió elaborat per fer la presentació del llibre. 

• Confeccionar conjuntament amb el docent els suports per acompanyar la 

presentació. 

• Acompanyar-lo durant la presentació que fa. 

 

6. CRITERIS D’ORGANITZACIÓ D’ESPAI I TEMPS A L’AULA  

El gust per llegir i l’hàbit lector es desenvolupen al llarg de la vida, sempre que es 
donin les condicions favorables: bons models lectors, bons llibres al seu abast i temps 
per poder llegir i parlar de llibres. 
 
Chambers (1991) presenta el seu “cercle de lectura”, on podem veure com es 
relacionen aquests elements. 
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El plaer en un llibre de literatura prové de descobrir patrons de successos, 

personatges, idees, imatges i de llenguatge intercalats en el text. 

(...) Donar temps per a la lectura i ajudar els qui aprenen a llegir a fixar-se en els 

llibres valuosos per períodes de temps cada cop més llargs és una part important del 

treball de facilitador de l’adult.4 

 
És necessari fer ben visible en els horaris dels alumnes el temps per llegir i el temps 
que es dedica a parlar de la lectura i dels llibres (temps dedicat a recomanar llibres, a 
recollir opinions, a la conversa literària... ), perquè el fet que es faci de forma periòdica 
i en un moment fix ajuda a crear l’hàbit lector dels alumnes. 
 
En el document  La lectura en un centre educatiu5 es diu: 

                                                 
4 CHAMBERS, A. El ambiente de la lectura. Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1991. (Espacios para la 
lectura) 
5 La lectura en un centre educatiu. Departament d’Ensenyament. Maig 2013.  
[En línia] < http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4fcb7f08-acc8-43ad-b1bf-
5f303ec82902/lectura_centre_educatiu.pdf> [Consulta: 27 setembre 2013] 
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7. ANNEX 
 

Fitxa col·lectiva 
 

 
 
 
 
 
 
 

En l’espai dedicat a la lectura autònoma cada alumne ha llegit un llibre que ha triat 

lliurement. Aquest fet fa que les activitats per parlar de llibres siguin diferents. Cada 

alumne pot parlar del llibre que ha llegit als seus companys, pot donar-ne l’opinió, pot 

recomanar-lo, pot fer-ne una presentació... Aquestes activitats incentiven la lectura 

dels alumnes ja que els llibres recomanats desvetllen la motivació per llegir-los i, 

d’aquesta manera, després també poden organitzar-se en grups per parlar-ne. 

Títol del llibre:  
 
Nom de 
l’alumne/a 

M’ha agradat 
perquè… 
 
 
 
 
 
 

No m’ha agradat 
perquè.. 

El que més m’ha 
interessat ha estat… 

Nom de 
l’alumne/a 

M’ha agradat 
perquè… 
 
 
 
 
 
 

No m’ha agradat 
perquè.. 

El que més m’ha 
interessat ha estat 

Nom de 
l’alumne/a 
 
 
 
 
 
 
 

M’ha agradat 
perquè… 
 

No m’ha agradat 
perquè.. 

El que més m’ha 
interessat ha estat 
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Llista d’espera per a préstec 

SERVEI DE PRÉSTEC: RESERVA DE LLIBRES 

TÍTOL DEL 
LLIBRE 

RECOMANAT 
DIMARTS DIVENDRES 

 
Vull deixar de 
pensar! 

 
Josuè 
Anna 

 

 
Pol 

Marta 
Ignasi 
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L’Impuls de la lectura 

Col·lecció de dossiers didàctics derivats de la formació sobre L’aprenentatge inicial de la 

lectura (Saber llegir) 

 

1. L’escolta estructurada 

2. La lectura compartida 

3. La lectura guiada 

4. La lectura expressiva 

5. Orientacions per a la confecció d’una prova de lectura en veu alta 

6. Activitats autònomes de comprensió lectora 

7. Lectura i família 

8. Presentació i recomanació de llibres 

9. Parlem de llibres 

10. Activitats per treballar les estratègies de comprensió lectora a l’educació infantil i al 

cicle inicial de primària 

11. La lectura d’un àlbum il·lustrat: Magenta i la balena blanca 

12. Exemple de prova de lectura. Cicle inicial 

13. Els jocs d’ús social 

14. Racons de joc simbòlic. Una manera de jugar i descobrir els usos de la lectura 

15. Sistematització del codi escrit. Referents per a l’aula 

16. Avaluació de la lectura en els primers nivells d’escolarització 

17. Avaluació d’actituds envers la lectura 

http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/ae8024d1-19eb-4d32-b109-c874f1751a46/1_escolta_estructurada.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/6397c614-c29b-4348-9e3d-6fcad1f4547d/2_lectura_compartida.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/91272c0f-53c7-4168-94cc-226077c8dfe1/3_lectura_guiada.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/e038df67-e978-493b-bc9d-1a8a953d231f/4_lectura%20expressiva.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/454ff3a6-a2c1-4dd8-b5a4-4ec13e87ffef/5_orientacions_prova_lec_v_alta.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/84db26de-4a55-47e2-bda5-4041982338a9/6_activitats_autonomes.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/21e23a8c-f390-4edd-ba50-c07349c61a84/7_%20lectura%20i%20familia.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76ec51e8-c03c-4836-8eba-641a4f3d6d77/8_presentacio_recomanacio_llibres.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0cd6b76d-e73a-4c33-8f30-b19c4e501e7a/9_parlem_de_llibres.pdf
http://www.xtec.cat/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/79b7240c-3730-45f5-a0cf-ad6b4acc7d9f/11_lectura_album_illustrat_magenta_i_la_balena_blanca.pdf



