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SUGGERIMENTS PER PARLAR DEL QUE LLEGIM 
 
CONTRIBUCIONS A LA CONVERSA PER PART DEL PROFESSOR/A 
 
SOBRE ELS TEUS INICIS COM A LECTOR I LES TEVES PRIMERES LECTURES 
(VEURE PDF “Aidan Chambers, com es va convertir en lector”) 

 Quin record tens del primer llibre complet que vas llegir. (El pots ensenyar a 
classe.) 

 De quin tipus era (novel·la, manual divulgatiu, còmic, ...). 

 Qui et va animar a llegir-lo. 

 Alguna situació concreta que et va fer llegir-lo. 

 On el vas llegir. 

 Quina edat tenies. 

 Quina època de l’any era. 

 Quina sensació vas experimentar. 

 En vas parlar amb algú: amic, familiar, professor, ... 

 Per què vas continuar llegint com a afició a partir d’aleshores. 

 Com van anar canviant les teves lectures amb el pas del temps: temes, 
dificultat, extensió, interessos, ... 

 
SOBRE ELS TEUS HÀBITS LECTORS AVUI 

 Què estàs llegint ara. (Mostra el llibre a classe) 

 Què t’agrada més llegir (literatura, premsa: diaris i revistes, còmics, ...) 

 D’on obtens els llibres o altres publicacions que llegeixes (llibreria, biblioteca, 
préstec entre amics, ...) 

 Què fas a l’hora de triar els textos que decideixes llegir (consell d’algú, publicitat, 
llibres guanyadors de premis literaris, secció de lectura del diari/revistes/programes 
de televisió, revistes especialitzades, ...) 

 Com tries un llibre a la llibreria (repasses totes les prestatgeries, cerques un gènere 
o autor concrets, llegeixes la contraportada, fulleges el llibre, demanes consell al 
venedor, ...) 

 Quan llegeixes. 

 On t’agrada més llegir. 

 Tens el costum de rellegir algun llibre (quin, per què, ...) 

 Si has rellegit els primers llibres o textos que vas llegir, quina impressió et fan 
(la diferència d’edat te’ls fa veure diferents, sents nostàlgia, hi veus aspectes 
nous, ...) 

 Si llegeixes en veu alta per a algú. 

 Quin és el teu llibre preferit, o la teva lectura preferida. 

 La teva opinió i experiència sobre llibres i les adaptacions a pel·lícules o 
sèries de televisió. 

 
LA INFLUÈNCIA DEL QUE LLEGEIXES SOBRE LA TEVA VIDA 

 Visitar un lloc que surt al llibre (ciutat, monument, ...). 

 Adquirir algun altre llibre, música, audiovisual o objecte que ve suggerit en el 
que has llegit. 

 Buscar informació, imatges o arxius a la xarxa d’allò que no pots veure 
personalment o no tens a casa (quadre, monument, cançó, vídeo d’algun fet 
o procediment que apareix descrit al llibre, fragment d’una pel·lícula...) 

 Començar a fer alguna activitat perquè te n’ha fet venir ganes el personatge 
del llibre que la practica. 

 Sensacions que et provoca la lectura d’algun passatge: 
- Curiositat per saber més d’alguna cosa, personatge, lloc, època, ... 
- T’evoca algun moment passat, un lloc, una olor, ... 
- T’ha fet plorar, riure, emocionar, sentir fàstic o rebuig, ... 
- T’has hagut de saltar algun paràgraf del text: avorriment, desinterès,  
repulsió, ... 
- Has sentit empatia vers algun personatge. 



SUGGERIMENTS PER PARLAR DEL QUE LLEGIM 
 
ANIMACIÓ A LA CONVERSA PER PART DELS ALUMNES 
 
TRIA DE LA LECTURA 

 Es van fixar:  
 - aspectes formals: nombre de pàgines, il·lustracions, mida de la lletra, ... 

 - informacions externes del llibre: títol, portada, contraportada, solapes, 
 biografia de l’autor, sinopsi del llibre, ... 

 Coneixien el llibre 

 Consell d’un company 

 Havien vist l’adaptació al cinema 

 ... 
  
EXPECTATIVES DE LA LECTURA 

 Què n’esperaven. 

 Què hi van trobar. 

 Es van sentir decebuts o satisfets en les seves expectatives. 

 Si els decebia, van abandonar la lectura. 

 Si els va satisfer, van buscar noves lectures del mateix tema, gènere, autor, ... 

 ... 
 
TEMA  

 Alguna cosa que han après. 

 Alguna cosa que els serà útil. 

 Coincidia amb els seus interessos, activitats, aficions, ... 

 Els ha provocat interès per algun tema o fet que desconeixien. 

 Han fet recerca relacionada amb el tema: imatges, música, mapes, plànols, ... 

 ... 
 
PERSONATGES 

 Coincidències o diferències dels personatges amb ells o elles (alumnat). 

 Experiències que no han viscut. 

 Experiències que els agradaria viure. 

 Experiències que voldrien no haver de viure. 

 Personatges com a models a seguir, que els han resultat admirables, 
inspiradors, ... 

 Personatges que els han resultat odiosos, a qui no voldrien assemblar-se, ... 

 ... 
 
LLOCS 

 Llocs que coneixen. 

 Llocs que els han fet vindre ganes de visitar-los. 

 Llocs on els agradaria viure viure. 

 ... 
 
REACCIONS I SENTIMENTS DURANT LA LECTURA 

 Els ha evocat records: moments passats, llocs, olors, amics perduts, ... 

 Els ha fet emocionar-se, riure, plorar, sentir fàstic o rebuig, passar por, ... 

 Han sentit empatia per algun personatge. 

 S’han sentit inspirats per les accions i comportament d’algun personatge. 

 ... 
 


