FORMACIÓ PER AL
VOLUNTARIAT

Recordeu que...
'XUDQWOHVVHVVLRQVGHOHFWXUDVHPSUHWUREDUHXDOFHQWUHXQD
SHUVRQDGLQDPLW]DGRUDGHO3XQW/(&;,7TXHXVGRQDUjVXSRUW

2

3HUWDOG¶DMXGDUQRVDO¶DYDOXDFLyGHOSURJUDPDHQFDGDVHVVLy
us demanem que ompliu un petit quadre de seguiment sobre
l’activitat duta a terme.
Al centre trobareu tot el material que necessitareu per a la
sessió. Tanmateix, sou lliures de portar activitats i materials
nous (que podeu agafar en préstec a la biblioteca pública, per
exemple).
(QFDVG¶DEVqQFLDFDOFRPXQLFDUKRDPEODPj[LPDDQWHODFLy
SRVVLEOHDODGLQDPLW]DGRUDYLDWHOqIRQRFRUUHXHOHFWUzQLF

A més a més, a la web www.lectura.cat/materials
trobareu documents amb idees i recursos
que us poden ser d’utilitat.

Compartim i descobrim
lectures plegats!
A les sessions, partiu dels interessos de l’infant i oferiu varietat en les
activitats. Hi ha un munt de possibilitats perquè ho passeu bé!
Tres aspectes resultaran claus en la tasca d’acompanyament: sentit
comú, creativitat i empatia. No tingueu por de provar nous recursos,
mètodes i estratègies per a treballar amb els vostres infants!

1

Llegim un conte il·lustrat

2

Jocs d’eficàcia lectora i vocabulari

Objectiu

Objectiu

Gaudir amb l’escolta de contes. Llegir les imatges d’un conte il·lustrat.

Ampliar el camp visual. Acostumar-se a reconèixer paraules globalment.
0LOORUDUO¶HILFjFLDOHFWRUD

Desenvolupament
Abans de llegir el conte:SDUOHXVREUHHOWtWROODFREHUWDIRUPXOHXKLSzWHVLV
VREUHODKLVWzULD
Mentre llegim el conte:3RGHXWRUQDUYRVHQODOHFWXUD$WXUHXODOHFWXUDHQ
moments importants i formuleu-los preguntes que incitin a fer inferències,
prediccions...
Després de llegir el conte:3DUOHXGHOUHODWGHVLHOVKDDJUDGDWRQRLDMXGHXORVDIRUPXODU³SHUTXqV´TXHMXVWLILTXLQODVHYDRSLQLy3DUOHXGHOHVLOāOXVWUDFLRQV
3RGHXYLVLWDUZHEVG LOāOXVWUDGRUV

Desenvolupament
3RGHXDQDUDOVRUGLQDGRUVLFRQVXOWDUHOZHE
KWWSZZZMYHUGDJXHURUJMVPHGLDHILFDVLQGH[KWPORQWUREDUHXGLIHUHQWVMRFV
G¶HILFjFLDOHFWRUD
([SOLTXHXFODUDPHQWDO¶LQIDQWOHVLQVWUXFFLRQVLHQFDVQHFHVVDULGHL[HXOLXQV
minuts perquè s’ho prepari.
-RFVFRPOHVFDGHQHVGHSDUDXOHVHOSHQMDWROHVVRSHVGHOOHWUHVWDPEpXV
poder servir per treballar el vocabulari.

Es tracta de gaudir de l’activitat, i per tant, llegir de forma lúdica,
tranquil·la, sense presses.

3

Llegim un còmic

Podeu repetir l’activitat en dies successius,
combinant aquesta activitat amb altres.

3

Lectura d’endevinalles

Objectiu

Objectiu

*DXGLUGHODOHFWXUDGHOFzPLF(PSUDUHVWUDWqJLHVGHSUHSDUDFLyGHOHFWXUD
expressiva.Llegir de forma expressiva.

Gaudir amb la lectura d’endevinalles. Reconèixer l’endevinalla com un tipus de
WH[WUHWzULF ULPHVG¶DFDEDPHQWV 

Desenvolupament

Desenvolupament

Abans de llegir el còmic: creació d’expectatives, activació de coneixements
previs i predicció sobre el contingut del text
Mentre llegim el còmic: 3ULPHUQ¶KDXULHQGHIHUXQDOHFWXUDVLOHQFLRVD'HVSUpV
vosaltres podeu fer una lectura expressiva, posant molt d’èmfasi en l’entonació
que fa (determinada, precisament, pels elements que NO són lletres, caracterísWLFVGHOVFzPLFV 
Després de llegir el conte: l’infant es pot prepararar la lectura expressiva del
FzPLF

Conversa sobre les endevinalles: Vinga, us diré una cosa (dir una endevinalla
SRSXODUTXDOVHYROXQDFDSVHWDEODQFDTXHV¶REUHLQRHVWDQFD 6DEHXFRPVH¶Q
GLXG¶DL[z"8VDJUDGD"(QFRQHL[HXDOJXQD"&RPHVGHXIHUXQDHQGHYLQDOOD"
1¶KHXIHWPDLFDS"
Com a recurs, podeu visitar aquesta web (llegiu les instruccions de funcionament amb l’infant pot formar part de l’activitat):
KWWSZZZHGXFDWLQIDQWLOHQGHYLQDOOHVSRUWDGDKWP
També podeu trobar diversos llibres d’endevinales a la biblioteca.

En la lectura de còmics és molt important el treball de l’entonació,
i l’adult haurà d’actuar de model, prèviament.

Aquesta activitat acostuma a agradar als infants i pot ser útil per
als 10 minuts inicials o finals de la sessió.

