
ACTIVITATS PER TREBALLAR LES ESTRATÈGIES DE
COMPRENSIÓ LECTORA :

“LA PRINCESA DEL VENDRELL”

Beatriz Pérez Seara
Escola Sant Salvador. Tarragona

ESTRATÈGIES DE LECTURA:

● Formular hipòtesis i comprovar-les.
● Recapitular.

ACTIVITATS PER TREBALLAR L'ÚS D'AQUESTES ESTRATÈGIES:

● Fer hipòtesis a partir del fragment d'una imatge.
● Predir el final d'una història.
● Repetir oralment la història recapitulant l'ordre de les seqüències.
● Fer una llista dels personatges per ordre d'aparició.

NIVELL:   Educació Infantil. P-5.  (També és adeqüat per a Cicle Inicial)

MATERIAL I RECURSOS:

● Àlbum il·lustrat: “La princesa del Vendrell”; Patacrúa&Javier Solchaga; Ed. Editora.
● Projector i pantalla.
● Capseta i anell.



DESENVOLUPAMENT DE LES ACTIVITATS:

1. Presentem el llibre i mostrem només la portada.

2. Comencem a projectar les imatges a la pantalla.

3. Alternativament van apareixent les imatges que ens plantegen la pregunta “i aixó 
què és?” i en la pàgina següent les imatges que ens permeten comprovar les 
hipòtesis.

4. En cada fragment que es mostra als alumnes fem una aturada per a que vagin 
donant respostes. L'ambigüetat de les imatges pot originar respostes divertides.

5. Ens fixem en els detalls de les imatges: “això pot ser un ull...”, “això sembla una 
boca...”

6. Es tracta d'un conte encadenat, per tant, anem repetint i augmentant les frases al 
llarg de la narració. Aquest recurs permet fer la recapitulació a mesura que avança 
el conte: “Aquesta és la cabra, que es va veure l'aigua, que va apagar el foc, que 
va cremar el pal, que va pegar al gos, que va mossegar el gat, que va enxampar la  
garsa, que va robar el mocador, que embolicava l'anell de la princesa del Vendrell”.

7. Quan arribem a la pàgina en que diu: “aquest és el pastor que va trobar l'anell...”,  
preguntem als alumnes com creuen que acabarà el conte: “què creieu que farà el  
pastor amb l'anell?”, “li donarà a la princesa?”, “se'l quedarà per ell?”. En aquest 
moment treiem la capseta amb l'anell dins i verifiquem el final del conte.

8. Un cop finalitzada la narració del conte, demanem als alumnes que anomenin els 
personatges per ordre d'aparició, per tal de fer una recapitulació final. Podem 
comprovar l'encert tornant a projectar les imatges.

AVALUACIÓ:

Es fa de forma col·lectiva, durant la narració i en finalitzar la narració. Les hipòtesis surten 
a partir de la conversa i de la pluja d'idees. La recapitulació dels personatges també la fan 
en grup.

Durant la narració:

● Quines hipòtesis plantegen a partir de les imatges?
● Quines prediccions plantegen pel final del conte?
● Son capaços de memoritzar i verbalitzar encadenadament l'argument del conte?

En finalitzar la narració:

● Recorden i enumeren els personatges per ordre d'aparició?



OBSERVACIONS:

●La portada del llibre ens dóna una pista per una de les hipòtesis.

●Podem animar als alumnes a fer una descoberta: el llibre que la princesa està llegint a la 
primera pàgina és el conte de “La Princesa del Vendrell” !!!   

●Per tal que recordin més fàcilment el text encadenat, anem gestualitzant el personatge o 
l'acció. 

VALORACIONS:

Els alumnes han participat amb entusiasme. Algunes imatges eren més fàcils d'identificar 
que altres, per ex. L'aigua. Tot i així, no els hi faltaven idees I anaven sortint les hipòtesis 
de forma espontània. Han identificat ràpidament la cua del gat que havien vist al 
començament a la tapa del llibre. Han recordat sense dificultat l'ordre d'aparició dels 
personatges I objectes. En canvi, han necessitat l'ajut dels gestos per recordar de forma 
encadenada l'argument del conte.

                                                                    


