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1. La formació de lectors competents exigeix d’un treball de lectura de textos en totes 

les matèries d’acord amb una planificació consensuada pel claustre de professorat i 

pels departament. 

2. Aquest treball amb la lectura ha de permetre tant l’aprenentatge explícit 

d’estratègies de comprensió lectora, com ara fer prediccions (hipòtesis), fer 

deduccions (inferències), fer-se preguntes, resumir, fer connexions, visualitzar 

(imaginar-se quelcom), o controlar la comprensió d’allò que llegim, com la seva 

recuperació implícita. 

3. El text seleccionat ha de tenir en compte, el nivell de l’alumnat, la necessitat 

d’atendre la diversitat. 

4. El text seleccionat pot ser original (un document, un article de diari, etc.), 

l’adaptació d’un text, o una redacció pròpia que fa el professorat. 

5. Algunes recomanacions que és bo seguir quan presentem un text adaptat o elaborat 

per nosaltres mateixos són: 

 Que contingui algun tipus de suport gràfic que ajudi a comprendre el text.  

 Que faci referència a conceptes coneguts prèviament. 

 Que tingui títols molt explícits que anticipin clarament allò que ve a 

continuació. 

 Que els títols i subtítol segueixin una jerarquia congruent i explícita 

visualment (quant a l’ordre, el tipus de lletra, etc.). 

 Que segueixi un ordre lògic quant a les idees que expressa. 

 Que ressalti les paraules clau en negreta (i, si és possible, les acompanyi d’un 

glossari). 

 Que utilitzi un tipus de lletra gran, que no desanimi la lectura.  



6. De la mateixa manera, quan presentem un text adaptat o elaborat per nosaltres 

mateixos, cal ser prudents a l’hora d’utilitzar frases complexes que dificultin la 

compresnsió.  

7. La metodologia bàsica d’una activitat de lectura ha d’incloure uns seguit 

d’actuacions abans, durant i desprès de la lectura. 

8. Les actuacions abans de la lectura són les següents: 

 L’explicació dels objectius i dels criteris d’avaluació. 

 Engrescar l’alumnat establint relacions amb allò que sap, els seus interessos, 

contextualitzant el text de lectura, etc. 

 La presentació de les activitats. 

9. Les actuacions durant la lectura són les següents: 

 Una primera lectura  (en veu alta per part del professor, individual) prenent 

nota d’allò més rellevant. 

 Aclariment de possibles dubtes per part del professor, ús de diccionaris, etc. 

 Una segona lectura més aprofundida (individual, per parelles per tal 

d’afavorir la comprensió del text, etc.). 

 El desenvolupament de les activitats utilitzant una estratègia en concret.  

10.  Les actuacions després de la lectura són les següents: 

 Que els alumnes parlin d’allò que han llegit, d’allò que han fet. 

 Que comparteixin opinions amb la resta de companys i companyes. 

 Que reflexionin sobre allò que han après i com ho han fet. 


