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1.INTRODUCCIÓ

Aquest projecte de pilotatge s’enquadra dins de les diverses experiències
per avançar en l’educació inclusiva dins del Marc de plena inclusió
desplegat al Decret 150 a Catalunya.
El nostre, (com la resta de pilotatges, estan recolzats en les pràctiques
basades en l’evidència que han demostrat la seva efectivitat en la
Transformació cap a l’educació que volem.
Aquest pilotatge es porta a terme de manera conjunta per dues escoles
formant un “tàndem” entre nosaltres:
- Una d’educació especial: “Escola Solc”

-

Un altre d’educació ordinària : ”Institut Escola Mediterrani”
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1. .PRESENTACIÓ DELS CENTRES

ESCOLA SOLC E.E. / CEEPSIR
L’escola Solc d'educació especial és un centre amb concert educatiu amb
el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, des de l'
any 1986. Anteriorment, i des de la seva creació, rebia del mateix
Departament l’anomenada subvenció a la gratuïtat. Actualment compta
amb 9 unitats concertades.
Està situada en les instal·lacions del Complex Educatiu de Tarragona, a
l’autovia de Salou s/n. i la seva ubicació ens permet utilitzar i gaudir dels
recursos que ofereix el medi físic i sociocultural on es trobem, tot
entenent aquests com a eina de desenvolupament de l’autonomia
individual i social i d’integració de l’alumne en el seu entorn.
Som una escola de tipus generalista on atenem , de forma permanent o
transitòria, alumnes entre els 3 i els 21 anys amb necessitats educatives
especials derivades de:
 Discapacitat intel·lectual moderada, severa o profunda; amb o sense
dèficits motòrics i/o sensorials associats.
 Trastorns generalitzats del desenvolupament i de l’espectre autista.
 Trastorns de la conducta i de la personalitat.
Els alumnes segueixen
el currículum ordinari amb adaptacions
significatives a les seves característiques i ritme d’aprenentatge . També
reben la incidència dels especialistes en logopèdia i fisioteràpia si s’escau.
Per tant oferim els següents tipus de modalitat d’escolarització:
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 Escolaritat sencera, amb assistència regular durant tota la
setmana.
 Escolaritat compartida amb els centres ordinaris d’educació
Infantil, Primària o Secundària. L’assistència a Solc és variable,
de 2 a 3 dies generalment, en funció de la prioritat dels objectius
establerts al programa individualitzat de l’alumne. Aquesta
modalitat comporta una proposta educativa combinada on es
prioritzen objectius i àrees curriculars a desenvolupar en cada
centre, així com els horaris d’assistència a cada centre i els
respectius professionals d’atenció directa.
 Participació al Programa d’Habilitats Comunicatives i Socials,
(dirigit a nens i a nenes amb conductes disruptives) que implica
l’assistència de l’alumne al grup assignat a Solc un dia a la
setmana, predeterminat en funció de les pròpies característiques
individuals.
 Participació al Programa "Petites mirades, grans
aprenentatges" (dirigit als nens i nenes amb TEA) que assisteixen
3 dies al programa i 2 a l'aula de l'escola ordinària.
Els dos programes esmentats s'emmarquen dintre del CEEPSIR (Centre
educació especial de Servis i de Recursos) que atén la comarca del
Tarragonès.
Actualment al nostre centre assisteixen un total d’uns 81 alumnes, dels
quals 25 mantenen l’escolaritat compartida amb els respectius centres
ordinaris, i 12 d’aquests participen del programa específic d’habilitats
comunicatives i socials i 4 del Programa de “Petites Mirades , grans
aprenentatges.
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INSTITUT ESCOLA MEDITERRANI
El nostre centre escolar està situat a la zona de Ponent, i concretament al
barri de Campclar. La realitat sociocultural del barri és molt diversa i
variada depenent de la zona i les famílies que hi visquin. Concretament en
la nostra escola, la gran majoria de famílies són d’ètnia gitana i la resta
àrabs, i alguna procedent del Sud d’Amèrica. Alhora, gran part d’aquestes
famílies són de risc social.
Aquest és un centre obert i acollidor, d’una sola línia completa, des de P3
fins a 2n d’ESO.
El curs 2011-12, el nostre centre va entrar en el projecte Comunitat
d'Aprenentatge, i des de llavors vam iniciar tot el procés de transformació
del centre (a través de les diferents fases) i consolidació de les actuacions
educatives. Des de que ens vam iniciar, hem anat copsant les diferents
millores que evidencien el projecte Comunitats. Aquestes millores les hem
anat experimentant al llarg dels cursos escolars, i en el conjunt d'alumnes
d'Educació Infantil, Primària i Secundària, a través de la implementació
correcta de les actuacions educatives d'èxit. Aquestes A.E.E. que portem a
terme al centre són:
 Grups Interactius (a Ed. Infantil, a Primària i ESO, dos cops per
setmana, tant a llengua catalana com a matemàtiques i
anglès), Tertúlies dialògiques literàries (tant amb els alumnes
de P5, com Primària i Secundària, i a la formació de familiars)
 Biblioteca Tutoritzada
 Formació de familiars
 Participació de les famílies
 Model dialògic de conflictes
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L'objectiu principal que persegueix aquest projecte es garantir la
excel·lència educativa amb la millora dels resultats educatius i la cohesió
social, el treball inclusiu, l'aprenentatge dialògic i la participació de la
comunitat educativa; a través de la implementació de les actuacions
educatives d'èxit.
Comunitats d’aprenentatge és un projecte recolzat i avalat pel projecte
integrat dins del Marc d' Investigació de la Unió Europea Includ-ED:
http:creaub.info/included/).
Actualment el nostre centre escolar s’ha transformat en Institut Escola,
gràcies al vist-i-plau i suport del Departament d’Educació.
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3.DADES ENTITATS

3.1 ESCOLA SOLC

 NOM ENTITAT : ESCOLA SOLC EE
 ADREÇA: Autovia Salou S/N. Complex Educatiu.
 POBLACIÓ: Tarragona
 TELÈFON: 977 554375
 CORREU ELECTRÒNIC: e3006162xtec.cat
 PÀG WEB: www.solc.cat
 REPRESENTANT LEGAL: Olivia Oncins/Laura González
 DIRECTORA: Blanca Mas Salsench
 EQUIP COORDINADOR DEL PILOTATGE: Blanca Mas
Teresa Lambea
Pilar Domènech
Laura González
Cinta Ramon

10

3.2 INSTITUT ESCOLA MEDITERRANI

 NOM ENTITAT : INSTITUT ESCOLA MEDITERRANI
 ADREÇA: c / Riu Ter, s/n
 POBLACIÓ: Tarragona
 TELÈFON: 977 54 07 06
 CORREU ELECTRÒNIC: e3012976@xtec.cat
 PÀG WEB: https://agora.xtec.cat/iemediterranicampclar/
 DIRECTORA: Cristina Lara Martínez
 EQUIP COORDINADOR DEL PILOTATGE: Cristina Lara
Mª Dolores Sanchis
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4.DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

“L’accés a la cultura, la literatura i la informació és un dret democràtic. Per
a exercir aquest dret, moltes persones, a causa d’una minusvalidesa o del
fet de tenir limitades les seves habilitats de llegir i escriure, necessiten
accedir a materials de lectura fàcil”.
Directrius per a materials de lectura fàcil, UNESCO

Aquest Projecte neix al curs 2018/19 dins de la Xarxa de Projectes de
Pilotatges que promou “Plena inclusió” i s’emmarca en l’àmbit de
l’Accessibilitat Cognitiva.
Entenem com accessibilitat cognitiva la propietat que tenen entorns,
productes, processos, entorns, bens , objectes , serveis, instruments ,
eines i dispositius que els fan esdevenint intel·ligibles i de fàcil
comprensió.
Això implica que les persones entenen l’entorn i per tant tenen major
possibilitats de participació i interacció.
Quan l’accessibilitat cognitiva es refereix a documents i textos escrits ,
parlem de “Lectura Fàcil”.
Amb el nostre projecte pretenem promoure iniciatives per fomentar la
lectura i crear un hàbit lector entre els alumnes que per diversos motius
presenten dificultats en la comprensió del missatge escrit,. També
pretenem apropar la lectura fent-la accessible a tothom. Volem ajudar
als nostres alumnes a i desenvolupar el gust per gaudir de la lectura i tenir
accés a la cultura, que és una via per enriquir la seva qualitat de vida, i ,
que aporta valor afegit a la societat en general. “gaudim llegint”.
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4. 1 Normativa i legislació
La necessitat de promoure la lectura i l’ús de materials de lectura fàcil
estan reconeguts en documents normatius internacionals, com ara el
Manifest de la Biblioteca Pública de la UNESCO, les directrius de l’IFLA, així
com en la Constitució espanyola i altres lleis aprovades a l’Estat espanyol:
• Declaració Universal dels Drets Humans, article 22 (1948)
• Normes Estàndards de les Nacions Unides sobre l’Equiparació
d’Oportunitats per a les Persones amb Discapacitats, article 10 (1993)
• Manifest de la Unesco de la Biblioteca Pública (1994)
• Directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servei de les
biblioteques públiques (2001)
• Constitució espanyola, Article 44,1 (1978) • Llei 13/1982, de 7 de
abril, d’integració social dels minusvàlids, article 51.1 (1982)
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5.OBJECTIUS
 OBJECTIUS GENERALS
 Aprendre i col·laborar en el marc de la reciprocitat entre entitats
 Desenvolupar activitats transformadores i inclusives
 Promoure la cooperació que entre els professionals dels diferents
centres per crear vincles d’aprenentatge mutu
 Contribuir a establir i enriquir les relacions entre els alumnes
d’ambdós centres implicats en el projecte...
 Fomentar la capacitat de cooperació entre l’alumnat
 Descobrir els interessos i gustos dels alumnes per motivar-los cap a
la lectura
 Apropar la lectura als nostres alumnes
 Fomentar la lectura entre els nostres alumnes
 Utilitzar la lectura com a font de plaer i enriquiment personal –
 Potenciar una actitud reflexiva i crítica
 Crear nous lectors i orientar la promoció lectora.
 Fidelitzar els nous lectors i fomentar la seva autoestima com a
usuaris de cultura

 OBJECTIUS ESPECÍFICS
 Mantenir la lectura i la comprensió.
 Millorar la fluïdesa lectora respectant les normes de puntuació
,pauses, exclamacions, interrogacions, ...
 Conèixer diferents estils literaris i les seves característiques: poesia,
prosa i teatre.
 Seguir el fil del relat: identificar els protagonistes, recordar ordre
dels fets,...
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 Potenciar la conversa en grup, saber escoltar i respectar el torn de
paraula.
 Recuperar, recordar o adquirir nous coneixements generals
relacionats amb l’obra -història, tradicions, política,...-
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6. ACTIVITATS
El nivell i el ritme dels alumnes és molt heterogeni .
Treballarem utilitzant com a recurs bàsic l’aprenentatge cooperatiu.
Slavin, ho explica molt bé:
“L’aprenentatge cooperatiu no és només una metodologia
instruccional per incrementar l’èxit dels alumnes, és també una
forma de crear un ambient feliç i prosocial a l’aula, fonamental per
als bons resultats afectius i interpersonals”.
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Amb aquest tipus d’aprenentatge:
 Es treu profit de l’heterogeneïtat: les diferències entre els
estudiants és un element positiu que facilita l’aprenentatge (no un
problema!)
 S’utilitza la capacitat mediadora des alumnes: els alumnes poden
aprendre i ensenyar-se entre ells.
 Es potencia habilitats psicosocials i d’interacció entre iguals, l’ajuda
mútua i la inclusió a l’aula dels alumnes amb més barreres d’accés a
l’aprenentatge i a la participació.
 És un motor per a l’aprenentatge significatiu: augmenta la
participació de tots els alumnes en una mateixa aula ja que permet
la diversificació de demandes i d’activitats.
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6.1. Procés:
 Plantejarem els grups de 4 membres, i cada membre del grup tindrà
un rol:
- SECRETARI: anota els acords de l’equip
- COORDINADOR: gestiona la participació de tots els
membres
- SUPERVISOR del temps i del to de veu
- PORTAVEU: parla en nom de tots els participants explicant
les seves idees.
 Acordarem un nom per cada grup de treball realitzant una votació
entre els alumnes:
-

Els llestos
Els amics
Els millors
Els eixerits

Les activitats es van plantejar com un joc al voltant de 4 eixos bàsics:
1er eix:
2n eix:
3r eix:
4t eix:

La comunicació
Llegir: Per què?
El mètode: Lectura Fàcil
Qui serem Avui? Dramatitzem
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DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS. (2018-2019)
1. LA COMUNICACIÓ: Vam fer la
presentació dels contes de la manera més
motivadora possible per als alumnes. Van
observar la portada i la contraportada,
van llegir el títol i van intentar establir
hipòtesis sobre la historia que explicava
cadascun dels contes, es a dir, vam fer un
tastet de contes i els
hi
vam
proporcionar l’oportunitat de triar el
conte que més els hi agradava Desprès
vam fer grups segons el conte que van
escollir tot respectant al màxim la seva
predilecció, i de manera que poguéssim
fer 4 grups més o menys equilibrats en
nombre. Van tenir que arribar a acords.
Els hi vam proposar els següents contes per escollir:
- Les germanes dels set corbs
- La buscadora de Tresors
- El maputxe sense ombra
- L’eruga verda
- Kumba i Mohamed
Els criteris utilitzats per a la selecció dels contes van ser els següents:






Paritat de gènere.
Diversitat cultural
Empodarament de la figura femenina
Textos senzills
Tipografia de mida gran amb la puntuació clara
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Cada grup de treball va triar un conte i un nom d’equip establint-se els
següents grups :





Els eixerits
Ells llestos
Els amics
Els millors

L’eruga verda
El mocador màgic
Una mare en acció
La buscadora de tresors

2. LLEGIR: PER QUÈ? Els alumnes van ordenar un seguit de verbs segons

el que ells pensaven del que els aportava llegir. Els verbs estaven escrits
a la pissarra i
anaven copiant a uns cartronets que els hi
proporcionàvem els que més els identificaven . Cada grup tenia els
mateixos cartronets. Calia arribar a acords amb els companys de grup
per tal de triar els verbs que millor explicaven la relació personal amb la
lectura. El secretari del grup prenia nota dels acords presos. Un cop
escollits els verbs, els van posar en comú a través de cada portaveu del
grup (Veure annex 11.1)
Els grups base seran a llarg termini per controlar l’avanç i progressió de
cadascun dels seus components.
3. LECTURA FÀCIL. Cada grup va fer una primera lectura del conte
escollit pels seus membres. Per tant dels vuit contes presentats se’n
van triar quatre.
Vam analitzar si calia adaptar més el text, la qual cosa no va ser
necessària.
Vam procurar que tots els membres del grup participessin en aquesta
activitat ( lectura compartida) amb els suports necessaris en cada cas (
acompanyant lector, pictogrames...)
Vam fer èmfasis en l’entonació i la lectura sense preses. També vam
treballar el lèxic desconegut.
Vam procurar no interrompre les lectures de cada infant donant a
cadascú el temps que necessitava .
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Al finalitzar la lectura vam fer preguntes literals per afavorir la
comprensió lectora. Aquesta activitat també ens va permetre treballar
el pensament crític i que els/les nens/es manifestessin el que en
pensaven sobre allò que estaven llegint ( personatges, història...)

4. CONFECCIONAREM UN MURAL: Cadascú va dibuixar el seu autoretrat i
va retallar la silueta de les seves mans. Vam confeccionar el mural tot
enganxant la fotocopia del la portada del conte que van escollir en un
costat i a l’altra van escriure una frase explicant el perquè van
escollir aquest conte.

PREVISIÓ D’ACTIVITATS 2019-2020
1.
2.
3.
4.

Treball cooperatiu: tria de personatges i del text de cada personatge.
Treball del text de cada personatge.
Concepte 4: Dramatització dels 4 contes .
Posada en marxa dels club de lectura fàcil
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7. CRONOGRAMA (2018/19)

MARÇ

Reunió entre escoles
Redacció del projecte i
posada en comú

ABRIL

MAIG

JUNY

12
2

Reunió de l'equip per
planificar les activitats
Presentació alumnes i
projectes. Tria de
contes. Confecció dels
grups. Activitat de
lectoescriptura entorn
a la lectura.
Lectura de contes
Confecció de
l'autoretrat i mural. El
pengem
Sessió de conte a l’aula
multisensorial.

8

29
5
19

10

AVALUACIO
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8. PROPOSTA SESSIONS DE PILOTATGE ACCESIBILTAT
COGNITIVA. (2019/20)

0. Inici: mes de Febrer.
1. Treball cooperatiu: tria de personatges i del text de cada
personatge.
Lectura i repartiment.
Data: 27-02-2020
2. Treball de text de cada personatge: Fins el 12-03-2020. Treball
individual a cada escola, per llegir i memoritzar els papers.
3. Dramatització dels 4 contes:
12-03-2020
26-03-2020
16-04-20/30-04-20 (trieu vosaltres quina data d'aquestes dues us bé
millor)
25-05-2020
4. Representació: Dos representacions una a l’IE Mediterrani i l’altra a
l’Escola Solc, els dies corresponents a la festa de fi de curs. Cal
decidir el dies de la festa per a que no coincideixin.

Observacions: Aquest curs solament hem pogut realitzar la primera sessió ja que
degut a l'estat d'alarma del Covid-19 les sessions programades a partir del mes de
març no s'han pogut dur a terme. Esperem que el proper curs puguem finalitzar
aquesta segona fase del projecte.
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9. AVALUACIÓ
Amb la intenció d’analitzar els resultats de la primera fase del projecte
sobre els col·lectius destinataris de les accions de lectura fàcil vam
determinat els següents indicadors d’avaluació tenint en compte els
objectius específics i les accions plantejades anteriorment:

9.1. Indicadors quantitatius
 Nombre de trobades : 7 sessions
 Nombre total de beneficiaris en les diverses accions
(estimació sobre la població objectiva): 14 alumnes (6 de
l’escola Solc del nivell escolar i 8 de l' Institut escola
Mediterrani de 4rt de Primària) . Les edats dels alumnes de la
nostra escola estava compresa entre 9 i 12 anys.

9.2. Indicadors qualitatius
 Grau de satisfacció dels alumnes i professionals(horari,
durada, conductor, tema, modalitat, qualitat, espais...)
 Grau d’impacte de les accions en el centre on s’ubica el
Projecte
 Grau de satisfacció dels centres educatius amb els quals es
col·labora
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10. RESULTATS DE L’EXPERIÈNCIA.

10.1.- Indicadors quantitatius
10.1.1-Autoavaluació del procés lector. (veure annex 11.3A)

AVALUEM LA NOSTRA LECTURA
Amb dificultat

1

LECTURA

Molt bé

11

10

2

Bé

10

10

3
1

1

COMPRENSIÓ
TEXT

0
COMPRENSIÓ
CONTE

3
0
NIVELL
SATISFACCIÓ
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10.1.2-Avaluació de la participació (veure annex 11.2.A)

LECTURA
POC ADEQUADA

BE

MOLT BE

7

5
2

RESPOSTA A PREGUNTES ORALS
LITERALS

INTERPRETARIVES

TOTES

7
5
2

26

INTERACCIÓ ORAL AMB ELS/LES
COMPANYS/ES
AMB DIFICULTAT

BÉ

MOLT BÉ

9

4

1
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10.1.3-Avaluació de la comprensió lectora. (veure annex 11.4
exemple de preguntes d’un conte)

Tenint en compte les respostes donades sobre la lectura de cada conte
vam partir del nombre de respostes correctes a les preguntes de
comprensió lectora que es van fer per cada conte, a fi d'elaborar les
gràfiques. Vam establir dos trams de freqüències on hem comptabilitzat
els alumnes que contestaven bé entre 5 i 7 preguntes i els que ho feien
entre 8 i 10 preguntes, obtenint els següents resultats:

L'ERUGA VERDA
Entre 5-7

Entre 8-10

33%

67%

UNA MARE EN ACCIÓ
Entre 5-7

Entre 8-10

EL MOCADOR MÀGIC
ENTRE 5-7

Entre 8-10

0%
0%

100%

100%
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En l’anàlisi dels resultats vam observar que en les preguntes que tenien
dos apartats la majoria dels alumnes es deixaven la segona per a
contestar.

10.2.-Indicadors qualitatius
Al finalitzar les sessions realitzades ens vam reunir a fi de:
 Revisar les graelles d’avaluació realitzades pels alumnes i els
professors del projecte.
 Valorar com havia anat el tàndem establert entre les dues escoles
 Valorar com va repercutir en els alumnes tot el procés.
 Si s’ha implementat el gust i la eficàcia per la lectura.
L’ impacte del projecte ha estat molt positiu. Els nens i nenes van treballar
d’igual a igual.
Hi va haver cohesió de grup i de respecte pels diferents ritmes
d’aprenentatge.
Hi va haver molt bon ambient de treball i millora de convivència dintre del
grup.

Els alumnes de l’IE Mediterrani van:
 Sentir molta curiositat per veure l’entorn diari de la nostra
escola.
 Van mostrar una alta capacitat d’espera
 Evitar entrar en les conductes disruptives que a vegades
han presentat els nostres alumnes.
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 Gaudir molt del matí que van passar a la nostra escola
experimentat un conte dintre de l’aula multisensorial.
Els nostres alumnes van:
 Gaudir molt de l’experiència de treball en un altre entorn,
ja que era el nostre grup el que es desplaçava.
 Ser capaços de seguir el ritme de treball.
 Van ampliar els seu horitzons envers les relacions
interpersonals.
Tots plegats hem:
 Obert nous camins de col·laboració i treball entre una
escola d’educació especial i una ordinària.
 Aconseguit que comparteixin espais de lectura comuns
amb il·lusió i alegria en una activitat conjunta de lectura
fàcil.
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Replica del mural confeccionat a l' IE Mediterrani.

Experimentació d'un conte dintre de l'aula multisensorial de l'Escola SOLC el mati
que ens van visitar els alumnes de l 'IE Mediterrani
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11. ANNEXOS
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1. TARGETES DE VERBS A ESCOLLIR SEGONS EL QUE ENS APORTA LA
LECTURA

QUÈ ENS APORTA LA LECTURA?
AVORRIR-NOS

DIVERTIR-NOS

CONÈIXER

SOMMIAR

COMPARTIR

ENTENDRE EL MON

PLORAR

IMAGINAR

RIURE

PARLAR

APRENDRE

RECORDAR

PENSAR

SABER

VIATJAR
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2.-GRAELLA D’AVALUACIÓ

A. AVALUACIÓ DEL NIVELL LECTOR I DE LA PARTICIPACIÓ

Nom del lector:

Data:

CRITERIS

NIVELL 1

NIVELL 2

NIVELL 3

Sobre la lectura

No
ha
llegit Ha llegit bé, però Ha llegit molt bé
adequadament,
sense posar-hi , motivat,, atén i
es
mostrava interès
amb interès.
dispers

Contesta bé a les Contesta, alguna
Sobre la
preguntes literals pregunta
resposta oral
interpretativa i
que ha donat a
comença a fer
les preguntes de
inferències.
comprensió

Contesta
qualsevol tipus
de
pregunta,
però
té
dificultats per
fer una crítica
raonada

A
tingut
dificultats
per
entendre’s amb
els companys i ha
participat poc.

Es
relaciona,
interactua
i
ajuda
a
qualsevol
companys que
ho necessita per
participar.

Sobre l'
interacció oral
amb els
companys

Es relaciona bé i
interactua amb
tots
els
companys.
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B. AVALUACIÓ DE LA FLUÏDESA I LA COMPRENSIÓ

Nom
lector

del Nom

lector

del Nom del lector Nom
lector

del

Pronuncia bé el
lèxic

Sil.labeja

Substitueix paraules
Interpreta bé els
signes de puntuació
i fa bé les pauses
Ha entès bé el que
ha llegit en les
sessions

1: mai 2: de vegades 3: Normalment 4: Quasi sempre 5: Sempre
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3.GRAELLAS D'AUTOAVALUACIÓ

A. Avaluació del procés lector. Autoavaluació.

CRITERIS

NOM I DATA:

Sobre llegir

No
he
llegit He llegit correctament He llegit amb interès,
fent
adequadament
sense posar-hi interès motivat,
explicacions,interessantme per la comprensió
del llibre

Sobre la
comprensió del
text

Em costa distingir
les idees claus o
importants
del
text. Em costa
resumir la lectura.

Sobre el llibre

He
dificultats
entendre
llibre

Sobre l’activitat
de lectura

L’estona
de L’activitat de llegir no He gaudit fent aquesta
l’activitat se’m fa em motiva gaire
activitat i tinc ganes de
pesada
llegir un altre llibre.

Em deixo algunes parts
importants del text.
Tinc dificultats per fer
un resum, però amb
ajuda ho puc fer.

Sé trobar les idees
principals del text i
explicar una mica el
contingut de la lectura

tingut Ès un llibre difícil, però
per l’he entès força bé i
aquest m’ha agradat molt
llegir-lo.

És un llibre fàcil que
m’ha agradat molt, l’he
entès bé amb l’ajuda de
l’acompanyant.
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B. Autoavaluació del procés global lector.

Nom:

Data:

Criteris

Gens

Una mica

Molt

Entenc tot el que llegeixo
M’agrada fer l’activitat de llegir
He entès tot el llibre
Aquest tipus de
apropiat per a mi

llibre

és
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Ara que ja has llegit el llibre dóna'ns la teva opinió:

TITOL DEL LLIBRE

T’HA AGRADAT EL LLIBRE?
PERQUÈ?

T’HO HAS PASSAT BÉ LLEGINT-LO?
PERQUÈ?

QUIN ÉS EL PERSONATGE QUE MÉS
T’HA AGRADAT?

QUINA NOTA DE L’1 AL 10 LI
POSARIES A AQUEST LLIBRE?

SOBRE QUINQ TEMÀTICA
T’AGRADARIA LLEGIR EL PROPER
LLIBRE?
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4.-Exemple de les preguntes de comprensió lectora d’un conte.

LA BUSCADORA DE TRESORS

1. Quin era el somni de la Lola?
2. Què va trobar un dia?
3. Què necessitava per orientar-se? En tenia?
4. Qui indicaven el sol i les estrelles?
5. Què va passar quan van aparèixer els núvols?
6. Què feia el gegant Mandratotal?
7. I la geganta Baralluga?
8. El gegant Poruc el va ajudar a trobar el tresor?
9. La Lola, va arribar a les Quimbambes?
10.Va trobar el tresor? Que era?
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5.-GUIONS PER REALITZAR LES DRAMATITZACIONS.

Els alumnes han seleccionat 3 obres i s’han repartit els personatges. A
partir d’aquí hem realitzat uns guions per començar a assajar les obres per
a la representació. Malauradament degut a la pandèmia pel virus COVID
19, les escoles es van tancar el 13 de març de 2020, per aquest motiu
només havíem pogut realitzar la primera sessió on vam escollir tres obres i
els repartiments de papers de cadascuna, però no hem pogut realitzar el
treball d’assaig i representacions.

1. CONTE: La buscadora de tresors:

Guió:
Narrador.- La Lola tenia un somni: volia ser buscadora de tresors.
Li agradava buscar coses amagades i ho trobava tot.
Havia sentit parlar de tresors amagats arreu del món i un dia va trobar un mapa. Era el
mapa d’un tresor! Un tresor que estava amagat en un lloc molt llunyà que es deia Les
Quimbambes.
Lola.- Per arribar a les Quimbambes he de creuar la terra on viuen tres gegants
terribles: El gegant Mandratotal, la geganta Ballaruga i el gegant Poruc.
Al mapa ho diu ben clar: Aquest tresor només el trobarà qui dels tres gegants pugui
escapar.
Narrador.- Les Quimbambes eren al Nord i la Lola necessitava una brúixola per poderse orientar, però no en tenia cap.
Així que va marxar i cada matí el sol li indicava on era el nord, i cada nit les estrelles
l’hi tornaven a recordar.
Però un dia van aparèixer els núvols i sense el sol i les estrelles la Lola no sabia quina
direcció seguir. Va caminar fins un camí que deia:
Lola.- Aquí viu el gegant Mandratotal, li demanaré ajuda.
Hola, estic buscant un tresor, em pots dir quin camí he de seguir?
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Gegant Mandratotal.- Ufff...! Buscar tresors fa molta mandra. Queda’t amb mi i
badallarem junts.
Narrador.- El gegant la va atrapar durant dies i dies. La Lola només badallava, però un
dia entre badall i badall se’n va recordar:
Lola.- Un moment, jo vull ser buscadora de tresors, i badallant tot el dia no ho
aconseguiré
Narrador.- I la Lola es va escapar i va tornar a fer camí. Va caminar fins trobar un altre
cartell:
Lola.- Aquí viu la geganta Ballaruga. Li demanaré ajuda.
Hola, estic buscant un tresor, em pots dir quin camí he de seguir?
Geganta Ballaruga.- Un tresor? Deixa de buscar tresors i vine a ballar amb mi, és molt
més divertit. Mira com ballo!
Narrador.- La geganta Ballaruga la va atrapar i durant dies i dies la Lola va ballar sense
parar, tant que quasi es va oblidar del seu somni, però un dia entre ball i ball se’n va
recordar:
Lola.- Un moment! Jo vull ser buscadora de tresors, i així, ballant tot el dia, no ho
aconseguiré.
Narrador.- I la Lola es va escapar i va seguir fent camí fins trobar un altre cartell
Lola.- Aquí viu el gegant Poruc, li demanaré ajuda.
Hola, estic buscant un tresor. Em pots dir quin camí he de seguir?
Gegant Poruc.- Ui, buscar tresors és molt perillós! No hi vagis! Hi ha moltes trampes
pel camí. Queda’t amb mi, tinc molta por.
Narrador.- El gegant Poruc la va atrapar i durant dies la Lola va viure espantada. Però
entre ensurt i ensurt va recordar:
Lola.- Un moment! Jo vull ser buscadora de tresors, i així, espantada tot el dia, no ho
aconseguiré. M’escaparé ara mateix!
Narrador.- Com que la Lola havia escapat dels tres gegants, els núvols havien marxat. I
de nou el sol i les estrelles li van indicar on era el Nord i va seguir el camí fins trobar un
cartell que deia: Benvinguda a les Quimbambes.
La
Lola estava feliç. Va seguir les instruccions del mapa:
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Lola.- Tres passes a la dreta,
Tres a l’esquerra
Un pas endavant
I pica tres cops de mans
Sota els teus peus hi ha el tresor amagat
Narrador.- La Lola estava feliç com un anís. Havia trobar el cofre d’un tresor i dins hi
havia una brúixola i va tornar cap a casa guiada per la brúixola.
Sabia que gràcies a ella mai més es perdria.
FI
Personatges:
- 2 Narradors: Nico (Solc) XXXXX (Mediterrània)
- Lola: XXXXX (Mediterrània)
- Gegant Mandratotal: (Mediterrània)
- Geganta Ballarina: Lidia (Solc)
- Gegant Poruc: Edu (Solc)
Alumnes del mediterrània interessats en aquest conte:
Ismael – Imad- Hoda.

2. CONTE: Una mare en acció.

Guió:

Narrador.- A la mare de Maria, Laura i Guillem, li havien ofert una feina fantàstica.
Mare.- Estic molt contenta!!
Narrador.- Però hi havia un problema: Durant les properes quatre setmanes, hauria de
ser fora de casa a la tarda i com el pare també treballava a aquella hora, calia buscar
una persona que s’encarregués de totes les coses que ella feia cada dia i que cuidés
dels tres nens.
La mare va escriure un anunci al diari.
Mare.- “Es busca persona responsable i amb experiència, capaç de tenir cura de la
Maria d’un any i mig, de la Laura, de cinc, i d’en Guillem, de nou, de quatre a deu de la
tarda, de dilluns a divendres durant les quatre setmanes vinents”.
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Guillem.- Abans que la mare cliqués el botó d’enviar, i sense que se n’adonés, a mi
se’m va acudir canviar algunes paraules.
Narrador.- Poca estona després ja hi havia un candidat.
L’endemà la mare ho tenia tot preparat per marxar a treballar.
Mare.- Estic una mica nerviosa!

Guillem.- Van trucar a la porta. I ... no ens ho podíem creure! Era el Superhome, el
superheroi preferit de la meva germana Laura.
Amb capa, les malles de color blau i el superescut de superheroi mundial.
Narrador.- La mare molt sorpresa li va donar les instruccions, i va marxar més o menys
tranqui-la.
Durant les primeres hores tot va anar bé.
Però... la Maria es va fer caca i ho va embrutar tot. La Laura es va enganxar el dit a la
porta i plorava i plorava i el Guillem, jugant a herois i malvats es va quedar tancat a
l’armari i per sortir va trencar la porta d’un cop de puny i es va fer molt mal i també va
plorar.
Quan la mare va arribar.
Mare.- Quin desastre.!!!!
Superhome.- Perdó. Aquests tres nens són massa per mi. Marxo.
Narrador.- Al dia següent, quan vam obrir ... Tatxan!
El Superpenat amb la seva mascara, les botes, unes ales enormes i el seu superescut de
superheroi al pit.
La mare no n’estava gaire convençuda però li va donar un munt d’instruccions i se’n va
anar.
Semblava que tot anava bé fins que va arribar l’hora de sopar i es va començar a
embolicar la troca.

Maria.- No vull puré de verdures. L’odio.
Narrador.- La Maria va vomitar tot el sopar damunt la màscara, l’escut i les poderoses
ales del Superpenat.
La Laura jugava a ser una sirena a dins de la banyera i ho va mullar tot. El Guillem
perseguia al superheroi per a que l’ajudés a repassar les taules de multiplicar.
Quan la mare va arribar
Mare.- Quin desastre !!!
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Superpenat.- Perdó, perdó. Adéu, no puc fer aquesta feina!
Narrador.- I va marxar.
Al tercer dia va arribar el Superaranya que portava el vestit de superheroi amb la cara
tapada, el llençateranyines i les botes per quedar-se enganxat a les parets.
Mare.- Crec que nio aniré a treballar, no estic gens convençuda d’aquest cangur.
Guillem.- Tranquil·la mama, segur que avui tot anirà bé.
Narrador.- La mare va donar-li les instruccions al Superaranya i també li va deixar
recomanacions en un paper enganxat a la nevera.
Però la Maria va ficar el xumet al vàter. La Laura va caure del sofà i es va trencar una
dent i el Guillem incendiava la cuina perquè volia dona un cop de mà amb el sopar.
El Superaranya es va posar a plorar.
Mare.- Aiii. Quin desastre!
Superaranya.- Perdó senyora. Ho sento, no he pogut cuidar els nens. Marxo, no em va
bé aquesta feina.
Guillem.- Al dia següent la mare la mare estava disposada a negar-se a qui fos, però les
meves germanes i jo li vam suplicar una vegada i l’altra que ens deixés amb la
Supergata, la meva heroïna preferida. Al final la mare va marxar.
Laura.- Aquella nit, quan la mare va arribar a casa tot estava a les fosques i nosaltres
0N EREM??? De seguida va trobar una nota de la veïna: “Són a casa meva”.
Lola.- He vist que l’aigua queia a raig per la finestra i he pujat a casa teva i m’he trobat
a la Laura passejant per la cornisa amb els coloms i al Guillem fent un experiment per
l’escola que ha fet explotar una olla ...
Supergata.- Això ha passat perquè m’he oblidat que la Laura és al·lèrgica a la lactosa i
al mateix temps escalfava el biberó de la Maria i el Guillem volia que li expliqués
l’experiment de l’escola i a més el Tro, el gosset, bordava perquè tenia pipi i volia
sortir.
Quan li he donat la llet a la Laura s’ha omplert de faves, al veure-la he fet un crit tant
fort que la Maria ha vingut corrents i ha relliscat amb el pipi del Tro, que s’ha via pixat
al passadís. He posat a la Maria a la banyera mentre buscava la medicació de la Laura,
però la Maria ha obert totes les aixetes i l’aigua anava per tot arreu i de repent
l’explosió.
Per sort han trucat a la porta.
Guillem.- Era una mare en acció! La Lola, la nostra veïna, que sense superpoders havia
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solucionat tot el que no havia pogut fer la Supergata i ens va portar a casa seva on la
mare ens va trobar dormint: banyats, sopats i amb els pijames posats i la Supergata
també dormia,com un gatet, esgotada!
Narrador.- Què havia passat amb l’anunci?
el Guillem havia escrit “Es busca un
SUPERHEROI O UNA SUPERHEROÏNA.” La mare , per sort, es va posar a riure.

FI
Personatges:
- Narrador: (Mediterrània)
- Guillem: Juanma (Solc)
- Mare: Paula (Solc)
- Maria: Anna (Solc)
- Superaranya: Maxi (Solc)
Els alumnes del Mediterrània interessats en aquest conte:
Enrique, Maria, Yolanda, Aitana, Jairo,Juan.

3.-CONTE: EL MOCADOR MÀGIC.

Guió:
Narrador- Luigi surt de l’escola el darrer dia de classe abans Nadal i va a buscar a la
seva mare que l’espera. La reconeix de seguida pel seu mocador de colors. Bego és la
seva mare i li pregunta:
Mare- Com ha anat l’escola? Mentre li fa una abraçada.
Narrador- Tornant a casa, Luigi es queda mirant els aparadors il·luminats de Nadal i
pensa què demanarà als reis d’ Orient. Vol un cotxe teledirigit i es gira cap a la mare i
veu que té els ulls plorosos i que li diu:
Mare- Tornarem un altre dia, estic cansada.
Narrador- A Luigi no li agrada veure així a la seva mare, per això es porta molt bé,
l’ajuda i a l’escola és molt aplicat.
45

A casa, mentre la mare cuina, Luigi li pregunta:
Luigi- Mami?
Mare- Si em distreus se’m cremaran les albergínies
Luigi- Serà només un momentet
Mare- Digues
Luigi- Els Reis d’Orient porten torbant perquè tenen càncer?
Mare- No, porten torbant perquè són d’Orient i venen d’un altra cultura.
Luigi- I, en aquesta cultura, els fan quimioteràpia?
Mare- La quimioteràpia és per a curar-te quan estàs malalt i ells estan sans. Si no
estiguessin bé de salut, no podrien viatjar fins aquí per portar-nos regals.
Narrador- La Bego i el Luigi es van mirar
Luigi- Mami, puc escriure la carta als Reis?
Mare- Si, però no demanis massa coses, que aquest any els Reis no poden gastar
gaire.
Luigi- Em deixes demanar una cosa que no segui per a mi?
Mare- Quina cosa?
Luigi- És un secret. Puc?
Mare- D’acord, però et quedaràs sense els teus regals. És això el que vols?
Mare- Si.
Narrador- Luigi va escriure en un full que demanava un mocador màgic per cobrir el
cap de sa mare. I va dibuixar un mocador amb estels daurats i flors.
La nit de Reis mentre Luigi dormia una mà el va despertar. Luigi va encendre el llum i
va veure els Reis d’Orient que el van portar a volar entre els núvols, ben amunt, com si
fos un ocell.
Van arribar a un taller de costura a Paris, van trucar a la porta i va obrir una vella
cosidora.
Sastre- Què us porta a la meva casa humil?
Rei Mag- Només volem un mocador que curi la malaltia de la persona que el porti.
Demanem molt, i al mateix temps, molt poc.
Sastre- I per a qui serà aquesta peça meravellosa?
Rei Mag- És per una dona que és molt bona amb els altres i que ara està malalta i
volem ajudar-la.
Sastre- Li puc teixir un mocador màgic. Si el que em dieu és veritat, es posarà bona.
Si m’enganyeu, encara patirà més.
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Narrador- Quan el mocador va estar fet, la vella cosidora els hi va donar i els Reis li van
dir a Luigi que havia de tornar al llit.
Al matí, Luigi va baixar al menjador i va veure, entre molts regals, que sota l’arbre de
Nadal hi havia la caixeta vermella on estava el mocador.
La Bego, a l’obrir la capseta va somriure, era la primera vegada que ho feia en molt
temps. Se’l va posar al cap, estava guapa amb el mocador més bonic del món.
El primer dia d’escola, desprès de les vacances, al sortir de classe va ser fàcil distingir a
la Bego amb el seu mocador.
Van passar molts mesos, i desprès de molt patir la Bego es va curar. Els cabells li van
tornar a créixer, però seguia tapant-se el cap, tota orgullosa, amb el seu mocador
màgic.
FI
Personatges:
- Luigi
- Bego
- Sastre
- Rei Mag
- Narrador (poden ser varis)

47

