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C
onèixer el funcionament de la nostra veu, sentir-nos en 
una zona còmoda, saber quins aspectes hem de treba-
llar per a aconseguir transmetre un text... i preparar-nos 
per a llegir! 

Us oferim a continuació alguns exercicis que us ajudaran a po-
sar-vos en situació abans d’una lectura en veu alta i que resulten 
força divertits. Abans de cada sessió de lectura en veu alta, se’n 
pot practicar almenys un de cada tipus.

No tothom aprèn de la mateixa manera ni al mateix ritme. 
Aquests exercicis estan pensats per aprendre a través de tres 
canals d’aprenentatge: visual, auditiu i sinestèsic. Quan treballem 
amb el text, estarem treballant el canal visual, que necessitarà 
de l’auditiu per entendre allò que llegim, o allò que escoltem. I 
amb els exercicis corporals aprenem a través de l’experiència, 
de la memòria muscular, organitzant aquesta informació en els 
nostres hemisferis cerebrals (sinestèsia).  

D’aquesta manera aconseguim un aprenentatge actiu i signifi-
catiu per a tothom.

Una de les formes més senzilles d’intentar  
aconseguir l’excel·lència en llegir en veu alta consisteix 

a veure interiorment les coses que estàs llegint.

J. V. Foix 

Llegim en veu alta: 
preparats, llestos, ja!
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1  Escalfament del cos i de la veu

Abans de començar a treballar el text, necessitem escalfar el cos 
i la veu i crear un clima de concentració. Aquestes són algunes 
tècniques que es poden aplicar per a aconseguir aquest objectiu:

• Caminar per la sala i treballar les diverses textures de l’espai i del 
terra. Càmera lenta (com si fóssim astronautes), càmera ràpida 
(com si el terra cremés).

• El corrent elèctric puja de terra i ens entra pel cos. La descàrrega 
elèctrica afecta el cos i la veu i puja per les cames fins al cap.

• Fer estiraments i badallar per oxigenar el cos.

• Fer-se massatges els uns als altres. 

• Passar la llengua per dins de la boca, d’una banda a l’altra.

• Fer sons diversos. Per exemple:

 −  Imitar una ampolla de gas que es buida completament: 
kssssssssssss.

 − Imitar una lluita d’espases: ks, ks, ks, ks, ks.

− Riure com “un dolent”: ha, ha, ha, ha; he, he, he, he; ho, ho, ho; 
hu, hu, hu.

− Riure com el Pare Noel: hou, hou, hou!

− Anar de la nota més greu a la més aguda emetent els sons r i s.

2  Concentració i projecció

• Els alumnes s’han de posar en filera del més alt al més baix. Te-
nen dos minuts per a organitzar-se.

• Els participants s’han de posar en filera segons el color dels ulls, 
del més fosc al més clar. Tenen dos minuts per a organitzar-se.

• Col·loquem els alumnes en cercle i passem l’energia amb una pi-
cada de mans. Centrem l’atenció en la mirada de la persona que 
tenim al costat per tal que la comunicació de la picada de mans 
sigui neta i eficaç. Augmentem el ritme de l’1 al 10. 

Practiquem
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• A continuació, hi afegim la veu. Podem dir el nostre nom o una 
paraula o una frase i enviar-la a qualsevol persona del cercle. 
Així centrem encara més l’atenció, ja que la direcció de la comu-
nicació serà variada.

• Per parelles: l’un davant de l’altre, primer a prop, un diu una frase 
a l’altre i tots dos fan un pas enrere. A mesura que es van allu-
nyant, s’ha d’anar projectant la veu.

• Regulador del volum: llegim un text i mesurem el volum de l’1 al 
10. A mesura que els alumnes llegeixen, el mestre anirà dient 
nombres i el que llegeix haurà de graduar la veu segons els di-
ferents nombres. Entenem per 1 el més fluix i per 10 el més fort.

• Fem una rotllana i ens agafem les mans. Comencem amb la rot-
llana ben oberta. Com si fos una rotllana elàstica, anem de l’ober-
tura al tancament del cercle mentre vocalitzem en aquest ordre: 
i, e, a, o, u. Quan obrim el cercle, vocalitzem al màxim volum; quan 
tanquem el cercle, vocalitzem al mínim volum.
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  3  Vocalització

Es tracta d’escalfar els filtres enca-
rregats d’una vocalització corecta: 
llengua, mandíbula, llavis i paladar 
tou.

• Estirem la llengua al màxim i 
l’amaguem. Repetim l’exercici di-
verses vegades.

• Omplim la boca d’aire i el passem 
d’una banda a l’altra.

• Somriem i ens enfadem gesticu-
lant amb els llavis.

• Repetim síl·labes parant atenció a allò que fem amb la boca: bla, 
ble, bli, blo, blu / pla / cla / gra / pra / fla / tra...

• Movem el vel del paladar (moviments articulars ràpids): ca, que, 
qui, co, cu.

• Llegim un text amb la llengua enganxada al paladar i ens esfor-
cem perquè s’entenguin totes les consonants i les vocals.

• Fem diverses onomatopeies:

− Som una moto i ens engeguem: brbrbr... 

− Dormim: zzz... 

− Som un gat enfadat: fff...

− Som una serp: sss... 

− Som un gall que canta: quicquiriquic. 

− Som un violí que sona: nyigo-nyigo. 

− Truquem a la porta: pom, pom, pom. 

− Caiem a terra: plof. 

− Som un grill que canta: cric-cric. 

− Som un gos enfadat: grgrgrgrgrgr.

− Obrim una porta amb clau: xic-xac. 

− Fem sonar el clàxon : mec-mec. 

− Fem sonar el timbre: ring-ring, ning-nong, nang-nang. 
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  4  Puntuació

La puntuació és clau 
per a entendre bé un 
text i poder-lo comu-
nicar. 

• Per a treballar un text, és important marcar els signes de pun-
tuació amb diversos colors.

• Per parelles (en veu alta): un llegeix i l’altre va dient els signes de 
puntuació que van apareixent.

• Triar qualsevol frase quotidiana i anar canviant els signes de pun-
tuació per a veure com canvia radicalment la intenció de la frase. 
Per exemple: La por? N’hauria de tenir? / La por! N’hauria de tenir! 
/ La por? N’hauria de tenir.

• Triem un text i traiem tots els signes de puntuació. En grups, en-
devinem quins són els signes més adients perquè el text s’enten-
gui. Compartim l’experiència.

5  Entonació i interpretació

• Igual que hem fet amb 
el volum, aquí podem 
jugar amb el ritme. De 
l’1 al 10, llegim més lent 
o més ràpid segons el 
nombre que el mestre 
vagi dient. 

• Per parelles, juguem al 
rap. Fem una batalla 
rapejant el text, sense 
estar pendent de què 
diem, sinó de guanyar el 
contrincant amb la mu-
sicalitat del rap. Aquest 
exercici és molt eficaç 
per a evitar o desfer 
cantarelles falses. 

. , !¡ ¿? ...
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• Llegim el text partint de diverses emocions i intencions, inves-
tigant com canvia radicalment el subtext d’allò que llegim. Co-
mentem amb el grup què percebem del text segons les diverses 
emocions: trist, content, fent safareig, com un robot, retransme-
tent un partit, cantant...

• Ens col·loquem en rotllana i juguem amb la frase “M’agrada...” 
Cada alumne diu el que li agrada més i passa la comunicació de 
la frase a qualsevol company o companya de la rotllana. Tothom 
ha d’estar atent.

Es pot treballar la frase amb diverses emocions, contents, enfa-
dats, tristos..., i observar com la veu s’adequa a l’emoció i varia 
la projecció, el to i la intenció. Aquest exercici també ajuda a 
treballar les cantarelles que moltes vegades acompanyen el to 
de la lectura i no tenen res a veure amb l’entonació correcta que 
requereix el text.

• És molt important jugar a “desconstruir” el text, a trobar dife-
rents maneres d’entonar-lo, sense prejudicis del que pensem, 
a priori, que és correcte, a deixar-nos sorprendre per la multi-
plicitat de significats que pot adquirir segons l’emoció que fem 
servir per a llegir-lo, a desvetllar el subtext, allò que va per sota 
del text, que neix de l’emoció del qui l’interpreta.
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També ajudarà a trobar el sentit correcte de la frase el truc se-
güent: llegir el text posant davant de cada frase les paraules “li-
teralment”, “sí, sí”, “tal com ho sentiu”...

Amb aquest simple inici de frase, podrem veure on recau la tòni-
ca, la intenció que li donarà sentit.

 6  Postura

• Col·loquem un llibre 
damunt del cap de 
l’alumne, que ha de 
llegir el text procu-
rant que el llibre no 
caigui.

• Fem l’exercici de la 
goma als peus (8. La 
postura idònia) i, a 
continuació, dema-
nem a l’alumne que 
llegeixi un altre cop 

el text.

Treballar a l’escola la lectura en veu alta no és solament una eina 
que pot servir en un futur en l’àmbit universitari o en l’àmbit 
laboral: entrenar aquesta competència oral pot ser també una 
bona manera de treballar la seguretat personal i reforçar l’auto-
estima. És un molt bon aprenentatge per a reconèixer i expressar 
les nostres emocions. 

Exposar-nos davant dels altres sense por, canviant creences li-
mitadores i transformant-les en potenciadores pot ser, a la llar-
ga, l’èxit per a aconseguir allò que desitgem fer a la vida. Estem 
davant d’un futur ple de noves professions, que segurament 
encara no podem imaginar, i en les quals, cada cop més, la co-
municació oral i la seguretat en un mateix seran l’eix fonamental 
per a obtenir l’èxit.


