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1.1. Context del centre 

L’Institut Escola de Castellterçol és un dels pocs centres públics d’aquestes característiques 
que hi ha a Catalunya. És un centre d’una línia i mitja, que acull alumnes de la població de 
Castellterçol i de les poblacions veïnes. És un centre arrelat al medi i obert a la participació de 
les persones que componen la comunitat educativa. Al centre s’apliquen diferents 
metodologies de treball per tal d’oferir una educació de qualitat que afavoreixi el màxim 
desenvolupament de la personalitat de l'alumne per mitjà d'aprenentatges significatius, de 
l'assoliment de les competències bàsiques i de les eines necessàries per aprendre. Es 
potencia l’enriquiment que propicia la relació i l’intercanvi d’experiències entre l’alumnat de tot 
el centre. És un centre emocionalment intel·ligent, que té com a objectiu prioritari la felicitat.  
 

1.2. Descripció general de l’activitat 

L’objectiu d’aquesta activitat és exemplificar el treball de fer evidents les estratègies de descodificació 

i de comprensió i mostrar als alumnes com s’apliquen. El fet de ser una lectura guiada dona marge 

perquè el docent interaccioni amb l’alumnat i, conjuntament, llegeixin i construeixin el significat del 

text. 

 

1.3. Nivell educatiu 

Educació Infantil P5 

 
1.4. Agrupament de l’alumnat 

Grup classe 

 
1.5. Eix de l’Impuls de la lectura 
 
 
 
 
 

 
1.6. Àrea o matèria 
Comunicació i llenguatges 

 
 
1.7. Temporització 

Una sessió (1 hora aprox.) 

 

 
 
 
 

Saber llegir X 

Gust per llegir  

Llegir per aprendre  

1. Contextualització de l’experiència 
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2.1. Objectius 
 
Aplicar estratègies per escoltar, mirar i llegir i per comprendre el poema. 

- Analitzar el lèxic del text, reconèixer i llegir les paraules conegudes i aprendre’n de noves usant les 

habilitats de descodificació. 

- Familiaritzar-se amb el text poètic. 

- Tenir curiositat i gaudir aplicant estratègies de lectura. 

 

2.2. Capacitats 

1. Aprendre a ser autònoms, a actuar de forma cada vegada més autònoma.  
- Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell 
mateix i dels altres. 

2. Aprendre a pensar i a comunicar. 
- Pensar, crear i elaborar explicacions. 

3. Aprendre a descobrir i tenir iniciativa. 
- Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic amb una actitud de curiositat i respecte i 
participar gradualment en activitats socials i culturals. 

 

2.3. Continguts 

Descoberta i coneixement progressiu de les relacions entre el text oral i l’escrit. 

- Cerca de paraules significatives d’un camp semàntic.  

- Discriminació visual de paraules. 

- Ús d’estratègies de descodificació: context i forma de l’escrit, reconeixement de lletres, lectura de les 

imatges que acompanyen el text... 

- Ús d’estratègies per accedir al significat: predicció sobre el contingut a partir de les imatges, 

formulació d’hipòtesis i d’inferències, recapitulacions... 

- Interès per escoltar, i fer l’observació i l’exploració de les possibilitats del poema «L’hivern». 

 

2.4. Criteris d’avaluació 

- Observar l’aplicació dels diferents procediments per descodificar les paraules treballades. 

- Llegir el poema amb l’ajut de suport visual i gestual. 

 
 
 
 

3.1. Preparació per part del docent 

La gestió d’aula 

El procés de descodificació serà col·lectiu, el mestre interacciona amb tots els alumnes i adequa les 

seves intervencions segons la diversitat que tingui a l’aula. 

La mestra acompanyarà el procés i suggerirà a través de preguntes el que pot dir el text, o bé 

provocarà l’aplicació d’estratègies. 

2. Planificació de l’experiència 

3. Desenvolupament de l’experiència 
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Aquells fragments més difícils per al grup o que no aporten una estratègia de descodificació diferent 

de les ja utilitzades poden ser llegits per la mestra. 

Paral·lelament a les estratègies de descodificació s’apliquen també estratègies de comprensió. 

 

L’anàlisi del text i la selecció del lèxic 

L'anàlisi d'aquest text ens permet veure l’estructura, els mots clau i les expressions que poden 

dificultar als alumnes la comprensió i la descodificació. 

 

 

3.2. Abans de la lectura 

Com presentarem el text als alumnes? Com establirem la connexió entre l’alumnat i el text? 

La mestra ensenyarà una imatge d’un paisatge d’hivern als alumnes i activarà una conversa guiada. 

- Què veieu en aquesta imatge? 

- Què us recorda aquesta imatge? En què us fa pensar? 

- Per què creieu que he portat això? 

 

Quins coneixements previs caldrà activar i com ho farem? 

La mestra haurà de conèixer què saben els infants sobre l’hivern i també sobre el tipus de text. Es farà 

a través d’una conversa guiada.  

La mestra ensenyarà als alumnes la paraula HIVERN. 

- Què hi diu, aquí? Ui! Heu vist com s’escriu «hivern»? Té una lletra molt vergonyosa... 

- Sabeu què és l’hivern?  

- Què coneixeu de l’hivern? 

- Sabeu què és un poema? Perquè el text que llegirem no és cap conte, és un poema que parla de 

l’hivern. 

 

En relació amb el tema serà necessari anticipar lèxic o alguns continguts que apareixen al text? 

Es treballarà lèxic, seran els infants els que hauran d’escriure a la pissarra els mots que ells considerin 

que potser sortiran al poema. 
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- Segur que coneixeu moltes paraules relacionades amb l’hivern. A qui li ve de gust escriure 

paraules sobre l’hivern a la pissarra? Penseu molt bé què escriureu i com ho escriureu. De 

moment, només escriurem una paraula cadascú.  

 

Quin serà l’objectiu de l’activitat de lectura que compartirem amb els alumnes? 

L’objectiu serà comprovar si algunes de les paraules que han escrit a la pissarra surten al poema, i 

conèixer què diu el text. 

- Llegirem per comprovar si les paraules que hem escrit surten al poema i com ho hem fet per 

identificar-les. 

- Llegirem el poema per saber què hi diu de l’hivern. 

 

3.3. Durant la lectura 

Quin procés de lectura seguirem? Com farem la lectura guiada? 

Projectarem el poema per estrofes. Primer només es veuran les paraules clau, les descodificarem entre 

tots. 

- No veurem el poema sencer. L’anirem llegint de mica en mica. Primer veureu unes paraules i 

després una part sencera. Quan haguem llegit una part, en llegirem una altra. Estigueu al cas 

dels dibuixos o fotografies que surten, perquè donen pistes de què diu el text. 

- Què hi veieu, aquí? Què creieu que deu explicar aquesta part del poema? 

- Us dono més pistes, us n’ensenyo les paraules més importants. 

- Què hi diu? Fixeu-vos com s’escriuen aquestes paraules. Coneixeu paraules que comencin amb 

la mateixa lletra?  

 

 Després es veurà l’estrofa sencera i la descodificarem. 

- En aquesta part del poema, que es diu estrofa, hi surt alguna paraula que haguem escrit abans 

a la pissarra? Les hem escrit bé abans? 

- Què ens explica aquesta part del poema?  

A mesura que vagin sortint les paraules que els infants han escrit, les encerclarem.  

- Ui! Ara que m’hi fixo! Us hi heu fixat que les dues últimes paraules de cada línia acaben igual? 

Com acaben? 

- Algú recorda com es diu quan dues paraules sonen igual? Aquestes paraules... 

Un cop tinguem descodificat tot el poema, el projectarem sencer:  

- Ens fixarem en la seva estructura: té 5 estrofes de 2 versos cadascuna. En total, el poema té 10 

versos.  

- I també parlarem de la rima: Coneixeu alguna paraula que rimi amb...? 

- Farem recompte de les paraules que havíem escrit prèviament i que surten al poema i la 

mestra les reescriurà correctament.  

- Buscarem paraules curtes i paraules llargues.  

- I direm el poema sencer, primer la mestra sola, després amb els alumnes.  

 

Quina o quines estratègies modelarem? 

Un cop haguem desxifrat tot el poema, la mestra llegirà el poema amb bona entonació i suport 

gestual, per tal d’oferir un bon model de lectura expressiva als alumnes. 
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On establirem les pauses de la lectura? Quines preguntes per assegurar la comprensió adreçarem als 

alumnes? 

Al final de cada estrofa, preguntarem què ens explica.  

Què ens explica aquesta estrofa? Què vol dir això?  

 

3.4. Després de la lectura 

Quines preguntes adreçarem als alumnes per comprovar la comprensió dels aspectes importants del 

text? 

Quan comença l’hivern? 

Qui ha escrit el poema, està trist o emocionat, perquè l’hivern comença? 

Com són els dies? Curts o llargs? I les nits? 

Fa fred o calor? 

Quan diu que fa ballar els arbres, què vol dir? 

Què fa ballar els arbres? 

Hi ha fulles a les branques? 

Per què creieu que l’hivern arriba engalanat? 

Recordeu de quins 4 colors va vestit? 

Quants mesos ens acompanya l’hivern? 

 

Quines preguntes adreçarem als alumnes perquè relacionin els continguts del text entre ells o amb 

altres coneixements que puguin tenir del tema? 

A part de l’hivern, que és una estació de l’any. N’hi ha 3 més. Algú em sap dir quines són? 

 

Quines preguntes d’implicació personal els farem? (preguntes per donar l’opinió, judici personal...). 

Us agrada l’hivern, a vosaltres? Per què? 

 

Quines preguntes adreçarem als alumnes per comprovar l’assoliment o no de l’objectiu de lectura? 

Algú em sap fer un resum de què ens explica el poema? 

Quines paraules hem endevinat que sortirien al poema? 

Com hem dit que es deia aquesta part del poema (assenyalant l’estrofa)? 

Què els passa a molts els poemes? Que les últimes paraules de cada vers... 

En una altra sessió, farem un dictat de les paraules clau del poema.  

 

Quines preguntes els farem per reflexionar sobre com i què hem fet per llegir el text? (recollir 

algunes respostes esperades) 

Us heu fixat que aquest poema és molt llarg i l’hem llegit tot? Qui em sap dir com ho hem fet per saber 

què ens explicava el poema? En què ens hem fixat? 
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La valoració és molt positiva. Normalment, tenim tendència a treballar les dites i poemes de forma 

memorística i després, si és necessari, fer alguna tasca sobre paper. En aquest cas, la presentació del 

poema va ser totalment diferent. 

 

Les activitats prèvies a la lectura van ser fonamentals per aconseguir la motivació dels alumnes. Els 

infants tenien molt clar quin era l’objectiu: comprovar si algunes de les paraules que havien escrit a la 

pissarra sortien al poema i finalment esbrinar què deia el poema. Aquets objectiu no tenia res a veure 

en la repetició ni la memorització.  

 

Durant la lectura, gràcies als coneixements previs i amb l’ajuda dels referents (les imatges) i de les 

paraules, van poder desxifrar el poema amb força destresa. A les últimes estrofes, però, la seva 

capacitat d’atenció va minvar. Va ser quan vaig intentar agilitzar la descodificació del text. Quan 

finalment vaig ensenyar tot el poema sencer, molts van quedar sorpresos en veure tot el text que 

havien llegit.  

 

Després de la lectura, l’atenció del alumnes es va tornar a activar, ja que vam fer el recompte de 

paraules. Vaig comprovar que la gran majoria dels alumnes es veien capaços de contestar les 

preguntes de comprensió.  

 
 
 
 
 
PowerPoint 

http://www.slideshare.net/Annatarrats/poema-dhivern 

 

 

Material de suport 

Referents d’aula que seran útils per fer aquesta lectura: 

- Abecedari d’aula 

- Suports visuals: fotografies i imatges. 

4. Valoració de l’experiència 

5. Materials 
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6. Galeria fotogràfica 
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HO COMPROVEM. QUÈ DIU AQUESTA ESTROFA? 
LLEGIM I ENS ADONEM QUE SURT UNA PARAULA 
QUE HEM ESCRIT! 


