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ESCOLA SANT SALVADOR

TÍTOL ACTIVITAT : Escolta estructurada del conte:

“L’ESTRELLA DE LA LAURA”

NIVELL : 1r TEMPS: 1 hora i 2/4 AGRUPAMENT: Grup
classe

DATA: 29-05-2015 HABILITATS: Escoltar
i parlar.

TIPUS DE TEXT:
Narració



1. Preparar l’oient Motivació inicial i activació de coneixements
previs:

Es crearà un ambient un tant misteriós. L’aula una
mica a les fosques (tot el que es pugui). Els nens
estirats a terra. La mestra anirà explicant:
“Tanqueu els ulls, imagineu que és de nit i esteu
estirats a la platja. Què veieu?...
Molt bé, quan és de nit podem veure moltes
estrelles al cel. Us agraden les estrelles? Per què?
Les estrelles brillen, brillen molt al cel.

Doncs avui us he portat aquest conte.
Observar la portada (titol, dibuix…)

Formulació d’hipòtesi
- Sabeu perquè a mi m’agrada molt aquest conte?
- Què deu explicar aquest conte?
- Com es deu dir la nena de la portada?
- Per què deu portar una portada?
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2. Objectius
d’escolta

La mestra explica als alumnes:

Escolteu bé i sabrem :
- Com és que la Laura té una estrella?
- Què fa amb l’estrella?
- Li passa alguna cosa a aquesta estrella?
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3. Acció d’escoltar
El paper del docent:

La mestra llegeix el conte i acorda amb els
alumnes quan mostrarà les imatges, per evitar
interrupcions constants (llegira dues pàgines i
ensenyarà les il·lustracions).
S’aniran fent pauses i formulant preguntes de
diferent dificultat.
Al llarg de la lectura caldrà també aclarir el
significat de lèxic específic: parpellejants, vorera,
farmaciola, tireta, s’acotxa, donar crèdit i
s’acomiada.
Preguntes per assegurar la comprensió:

1. Què contempla la Laura des de la finestra
de la seva habitació?

2. Ho fa quan és de dia o de nit?
3. Què agafa la Laura per poder veure millor el

que ha caigut al carrer?
4. Què es troba la Laura sobre la vorera?
5. Què li ha passat a l’estrelleta?
6. Com la cura la Laura?
7. Què passa a l’endemà al matí?
8. On creus que està l’estrelleta?
9. Creus que la Laura ho ha somiat?

10. Per què està trista la Laura?
11. Què fan els seus pares per intentar animar-

la?
12. Què es troba al llit quan va a dormir?
13. Al final què fa la Laura amb l’estrelleta?
14. Creus que ha fet bé la Laura?
15. I tu què hauries fet?



4. Avaluació de la
comprensió

Donarem resposta a les preguntes que ens
havíem fixat com a objectius d’escolta:

- Per què la Laura té una estrella?
- Què fa la Laura amb l’estrella quan se la

troba?
- I al final del  conte on se’n va l’estrella?

Observarem l’actitud dels alumnes durant
tota l’escola:

- La participació en la resposta de les
preguntes.

- Les apotacions personals.
- La facilitat per tornar a explicar un fragment

del conte.D
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5. Activitats
posteriors a l’escolta

Es tracta d’un conte on a cada pàgina apareix
l’estrella. La textura de l’estrella és suau i és molt
brillant. Per això lliurarem el conte als alumnes
perquè per parelles puguin apreciar millor
l’estrella.
Per finalitzar cada alumne realitzarà un dibuix
d’alguna escena del conte i podrà enganxar
gomets platejats en forma d’estrella que li
donarem.

MATERIALS - Àlbum il·lustrat: BAUMGART, Klaus.2005.
L’estrella de la Laura. Ed. Beascoa.
- Gomets platejats en forma d’estrella.
- Fulls blancs, llapis, goma d’esborrar, colors.

OBSERVACIONS Aquesta activitat s’ha dut a terme amb tot el grup
classe perquè en aquest classe es tracta de 13
alumnes. És recomanable fer-la en grups que no
excedeixin de 15 alumnes.
S’adjunten fotografies que s’han realitzat durant
tota la sessió i els dibuixos realitzats pels alumnes
sobre el conte.


