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Full d’activitat 1. Elemental 1 

Abans de llegir 

Sabeu qui és aquesta dona? N’heu sentit a parlar 

alguna vegada? Podeu descriure com és? Quins 

sentiments us transmet?  

 

 

Lectura en veu alta 

 

CONEIXENÇA 

Quan es troben cada tarda 

que l’un va i l’altra ve, 

tots dos es miren, i sembla 

que se’ls eixampli el carrer. 

No s’han dit mai cap paraula; 

només els ulls han parlat 

i els han captivat amb llaços 

de fonda curiositat... 

«Com es deu dir?» «Qui deu ser?» 

«D'on deu venir?» «Cap on va?» 

Ah!, si tinguessin un dia 

el valor de preguntar!... 

«Què puc fer per acostar-m’hi?», 

pensa ell. «Si jo sabés 

simular --rumia ella--, 

que la cartera em caigués...» 

L’atzar, que juga amb desitjos, 

la noia fa entrebancar. 

Ell sembla que tingui ales!, 

corre a donar-li la mà: 

--T’has fet mal? --No; poca cosa... 

una torçada de peu. 

...Ara s’han mirat joiosos, 

que ja s’han sentit la veu! 

 

Joana Raspall 

Dins Font de versos,  

Barcelona: Baula 2003; 2013 
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Full d’activitat 1. Elemental 1 

Abans de llegir 

Sabeu qui és aquesta dona? N’heu sentit a parlar 

alguna vegada? Podeu descriure com és? Quins 

sentiments us transmet?  

 

 

Lectura en veu alta 

 

CONEIXENÇA 

Quan es troben cada tarda 

que l’un va i l’altra ve, 

tots dos es miren, i sembla 

que se’ls eixampli el carrer. 

No s’han dit mai cap paraula; 

només els ulls han parlat 

i els han captivat amb llaços 

de fonda curiositat... 

«Com es deu dir?» «Qui deu ser?» 

«D'on deu venir?» «Cap on va?» 

Ah!, si tinguessin un dia 

el valor de preguntar!... 

«Què puc fer per acostar-m’hi?», 

pensa ell. «Si jo sabés 

simular --rumia ella--, 

que la cartera em caigués...» 

L’atzar, que juga amb desitjos, 

la noia fa entrebancar. 

Ell sembla que tingui ales!, 

corre a donar-li la mà: 

--T’has fet mal? --No; poca cosa... 

una torçada de peu. 

...Ara s’han mirat joiosos, 

que ja s’han sentit la veu! 

 

Joana Raspall 

Dins Font de versos,  

Barcelona: Baula 2003; 2013 
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Comprensió lectora 

 

1. Què explica el poema? Quina escena descriu? Coincidiu sovint amb alguna persona que fa un 

recorregut invers al vostre? Heu arribat a saludar-vos o a parlar mai? 

 

 

2. Quin sentiment o sentiments deu voler transmetre l’autora quan diu “sembla que se’ls eixampli el 

carrer”? 

 

 

3. El poema és ple de personificacions, símils i metàfores. Què penseu que vol dir “els ulls han 

parlat”? Què vol dir captivar? I segons el text? Què us captiva, a vosaltres? 

 

 

4. Com s’expressa al poema el matís de probabilitat, quines expressions, verbs, conjuncions, 

adverbis fa servir per fer hipòtesis, la poetessa? 

 

 

5. Com us imagineu que són els dos personatges del poema? Podeu descriure com són físicament, 

de caràcter, quins gustos tenen, com se senten... Us els imagineu atrevits o porucs, vergonyosos o 

extravertits? Què us ho fa pensar? 
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Full d’activitat 1. Elemental 1 

Comprensió lectora 

 

1. Què explica el poema? Quina escena descriu? Un noi i una noia que es troben sovint al carrer, 

sembla que s’agraden però no saben com iniciar una conversa. Coincidiu sovint amb alguna 

persona que fa un recorregut invers al vostre? Heu arribat a saludar-vos o a parlar mai? Resposta 

oberta, que permet explicar una anècdota. 

 

 

2. Quin sentiment o sentiments deu voler transmetre l’autora quan diu “sembla que se’ls eixampli el 

carrer”? Resposta oberta. Pistes: poden comentar que la mirada els transmet tranquil·litat, 

serenor, satisfacció; sembla que no veuen res més que l’altre. 

 

 

3. El poema és ple de personificacions, símils i metàfores. Què penseu que vol dir “els ulls han 

parlat”? Amb la mirada podem expressar què pensem. Els nois no han gosat dirigir-se la 

paraula, només es miren. Què vol dir captivar? 1 Agafar o retenir captiu. 2 Adquirir o tenir un 

fort ascendent (sobre un altre), especialment per algun atractiu. I, segons el text? En aquest 

cas el significat és la segona accepció, enamorar... Què us captiva, a vosaltres? Resposta 

oberta. 

 

 

 

4. Com s’expressa al poema el matís de probabilitat, quines expressions, verbs, conjuncions, 

adverbis fa servir per fer hipòtesis, la poetessa? Utilitza expressions com ara “deu dir”, “deu 

ser”, “deu venir”, oracions condicionals: “si tinguessin el valor de preguntar!”, “si jo sabés 

simular...”, verb “sembla”, conjunció si, verbs en subjuntiu... 

 

 

 

5. Com us imagineu que són els dos personatges del poema? Segons el poema, porten cartera, 

parla de “la noia”, i pensant en el tipus de poesia que escriu és adequat suposar que els 

protagonistes són un noi i una noia. Podeu descriure com són físicament, de caràcter, quins 

gustos tenen, com se senten... Us els imagineu atrevits o porucs, vergonyosos o extravertits? 

Semblen vergonyosos, callats, educats, amables... Què us ho fa pensar? Resposta oberta 
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Full d’activitat 2. Elemental 1 

Abans de llegir 

Us agrada llegir poesia? Heu llegit alguna poesia que us ha costat d’entendre? Creieu que es pot distingir 

entre literatura infantil i literatura d’adults? 

 

Lectura en veu alta 

 
Jo faig l'escaleta perquè tinguin ganes d’arribar-hi i sàpiguen que hi poden arribar. I puguin llegir una cosa 

tan sentida i tan poètica en una quarteta com empassar-se un llibre d'elegies del millor poeta que tinguem. 

Dels professors que vaig tenir un dels que he estimat més ha estat en Carles Riba. Molta gent l'agafa i no 

saben de què va i jo no vull que això passi. Vull que un nen, quan llegeixi una poesia, hi trobi un sentit i 

que de seguida el capti. I això és difícil, perquè no pots acabar amb una banalitat, tot ha de tenir una 

engruneta de sensibilitat. El que vull és afinar-los la sensibilitat. Si són receptius, si allò ho senten, de mica 

en mica aniran entenent la poesia dels poetes críptics. Però no es pot saltar. El món poètic, almenys aquí 

a Catalunya, és una escala en què falta un tram i els nens haurien de fer aquesta escala; començar per la 

poesia senzilla i no deixar-los plantats perquè saltin a la intel·lectual, sinó anar-los guiant, de mica en 

mica, que arribin a entendre-ho. Això és el que jo m’he proposat. Ho he fet com una feina, com un servei. 

Perquè jo no guanyaré cap mèrit de poeta, escrivint això; la gent no ho valora... Ho he fet amb tota la 

discreció del món, sense voler-m'hi lluir personalment, amb tota la senzillesa. 

[...] 

E. Morer i Serra, «Escalant els grans versos. Entrevista a Joana Raspall» 

Faristol (2006), núm. 56; p. 14-15 

Extret del dossier El gust per la lectura, Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya 
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Full d’activitat 2. Elemental 1 

Abans de llegir 

Us agrada llegir poesia? Heu llegit alguna poesia que us ha costat d’entendre? Creieu que es pot distingir 

entre literatura infantil i literatura d’adults? 

 

Lectura en veu alta 

 
Jo faig l'escaleta perquè tinguin ganes d’arribar-hi i sàpiguen que hi poden arribar. I puguin llegir una cosa 

tan sentida i tan poètica en una quarteta com empassar-se un llibre d'elegies del millor poeta que tinguem. 

Dels professors que vaig tenir un dels que he estimat més ha estat en Carles Riba. Molta gent l'agafa i no 

saben de què va i jo no vull que això passi. Vull que un nen, quan llegeixi una poesia, hi trobi un sentit i 

que de seguida el capti. I això és difícil, perquè no pots acabar amb una banalitat, tot ha de tenir una 

engruneta de sensibilitat. El que vull és afinar-los la sensibilitat. Si són receptius, si allò ho senten, de mica 

en mica aniran entenent la poesia dels poetes críptics. Però no es pot saltar. El món poètic, almenys aquí 

a Catalunya, és una escala en què falta un tram i els nens haurien de fer aquesta escala; començar per la 

poesia senzilla i no deixar-los plantats perquè saltin a la intel·lectual, sinó anar-los guiant, de mica en 

mica, que arribin a entendre-ho. Això és el que jo m’he proposat. Ho he fet com una feina, com un servei. 

Perquè jo no guanyaré cap mèrit de poeta, escrivint això; la gent no ho valora... Ho he fet amb tota la 

discreció del món, sense voler-m'hi lluir personalment, amb tota la senzillesa. 

[...] 

E. Morer i Serra, «Escalant els grans versos. Entrevista a Joana Raspall» 

Faristol (2006), núm. 56; p. 14-15 

Extret del dossier El gust per la lectura, Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya 
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Comprensió lectora 

1. Què us sembla que vol dir l’entrevistada quan diu que “fa l’escaleta”? 

 

 

 

2. Heu sentit a parlar del poeta Carles Riba? Creieu que el que escriu és difícil d’entendre? Què us 

ho fa pensar? Què vol dir ser un poeta “críptic”? 

 

 

 

3. Quina intenció té Joana Raspall, quan escriu poesia? Creu que la canalla té sensibilitat? 

 

 

 

4. Quin tram de l’escala poètica creu l’entrevistada que falta a Catalunya? Amb quina metàfora 

descriu el món poètic, l’autora entrevistada? 

 

 

 

5. Del que diu Joana Raspall en aquesta entrevista, podeu deduir-ne la seva personalitat? 
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Full d’activitat 2. Elemental 1 

Comprensió lectora 

1. Què us sembla que vol dir l’entrevistada quan diu que “fa l’escaleta”? 

Metàfora per explicar que escriu literatura infantil i juvenil per acostumar els nens a llegir 

poesia i que després siguin capaços de llegir literatura d’adults. 

 

 

2. Heu sentit a parlar del poeta Carles Riba? (Barcelona, 1893-1959). Poeta, narrador, crític 

literari, traductor i acadèmic. Més informació a 

http://www.escriptors.cat/autors/ribac/pagina.php?id_sec=2121 Creieu que el que escriu és 

difícil d’entendre? Ho sembla Què us ho fa pensar? Raspall diu que “molta gent l’agafa i no 

saben de què va” Què vol dir ser un poeta “críptic”? Difícil d’entendre, poesia amb significat 

ocult, amagat, no evident. 

 

 

3. Quina intenció té Joana Raspall, quan escriu poesia? Vol que els infants comencin a entendre 

la poesia, captin el sentit i adquireixin el plaer de llegir-ne, perquè quan siguin grans puguin 

continuar llegint i entenent la poesia. Creu que la canalla té sensibilitat? Creu que sí, però 

pretén “afinar-los la sensibilitat”. 

 

 

4. Quin tram de l’escala poètica creu l’entrevistada que falta a Catalunya? La poesia infantil i els 

graons cap a l’adulta. Amb quina metàfora descriu el món poètic, l’autora entrevistada? Una 

escala. 

 

 

5. Del que diu Joana Raspall en aquesta entrevista, podeu deduir-ne la seva personalitat? Sensible, 

humil, discreta, senzilla... 
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Full d’activitat 3. Elemental 1 

Abans de llegir 

 

Llegiu en català? Què acostumeu a llegir en català: llibres, revistes, diaris, webs...? Sabeu què és un blog? 

Què opineu d’estar al dia per mitjà d’internet? Tot el que es pot consultar a internet té el mateix grau de 

fiabilitat? 

 

Lectura en veu alta 

 

http://www.joanaraspall.cat/ 

 

http://www.joanaraspall.cat/
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Full d’activitat 3. Elemental 1 

Abans de llegir 

Llegiu en català? Què acostumeu a llegir en català: llibres, revistes, diaris, webs...? Sabeu què és un blog? 

Què opineu d’estar al dia per mitjà d’internet? Tot el que es pot consultar a internet té el mateix grau de 

fiabilitat? 

 

Lectura en veu alta 

 

http://www.joanaraspall.cat/ 

 

 

http://www.joanaraspall.cat/
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Comprensió lectora 

1. Quina és la funció d’aquest blog? Què en destacaríeu com a important? Què més s’hi podria 

trobar? Quin apartat us crida més l’atenció? 

 

 

 

 

2. Què se celebra el 2013? Per què creieu que s’ha creat una comissió de l’Any Joana Raspall a 

Vilafranca del Penedès? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Què proposa que es faci, la Comissió de l’Any Joana Raspall? 

 

 

 

 

 

 

4. En aquesta notícia hi ha un lapsus. Sabeu trobar-lo? 

 

 

 

 

 

 

5. A la població on viviu, hi ha noms de carrers dedicats a persones il·lustres? En podeu citar algun 

exemple? Per què creieu que han arribat a esdevenir noms de carrers? 

 

 

 

 

 

 

 

6. I al poble on vau néixer, els noms dels carrers tenien algun significat? 
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Full d’activitat 3. Elemental 1 

Comprensió lectora 

 

1. Quina és la funció d’aquest blog? Què en destacaríeu com a important? Què més s’hi podria 

trobar? Quin apartat us crida més l’atenció? 

 

El blog recull continguts relacionats amb Joana Raspall, per commemorar el centenari del 

seu naixement. En aquest cas, el més important és la notícia que una Comissió vol proposar 

a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès que dediqui un carrer a aquesta poetessa i 

bibliotecària. També hi trobem enllaços a altres webs, i informació agrupada per temes: 

obra literària, biografia, notícies... 

La darrera pregunta té una resposta oberta. 

 

2. Què se celebra el 2013? Per què creieu que s’ha creat una comissió de l’Any Joana Raspall a 

Vilafranca del Penedès? 

 

Se celebra el centenari del naixement de Joana Raspall. S’ha creat perquè va tenir 

vinculació amb aquesta població, on va fer de bibliotecària durant la Guerra Civil. 

 

 

3. Què proposa que es faci, la Comissió de l’Any Joana Raspall? 

 

Proposa que l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès posi el nom de Joana Raspall a un 

carrer. 

 

 

4. En aquesta notícia hi ha un lapsus. Sabeu trobar-lo? 

 

Sí, parla de Vilanova en lloc de parlar de Vilafranca. 

 

5. A la població on viviu, hi ha noms de carrers dedicats a persones il·lustres? En podeu citar algun 

exemple? Per què creieu que han arribat a esdevenir noms de carrers? 

 

Resposta oberta. 

 

 

6. I al poble on vau néixer, els noms dels carrers tenien algun significat? 

Resposta oberta. 
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Full d’activitat 4. Elemental 1 

Abans de llegir 

Els oficis. Comenteu quin ofici heu estudiat o exerciu. Ara que ja teniu més informació de Joana Raspall, 

recordeu què va estudiar? Quins oficis va exercir? Et sembla que tots han rebut el mateix reconeixement 

públic? 

 

 

 

Lectura en veu alta 

Joana Raspall va estudiar a l'Escola Superior de Bibliotecàries, on obtingué el títol de 

biblioteconomia. El 1932, des de la revista Claror va iniciar una campanya demanant una 

biblioteca infantil a Sant Feliu de Llobregat, ciutat on resideix des dels tres anys. Durant la Guerra 

Civil espanyola va treballar de bibliotecària, tot contribuint a salvar de la destrucció molts 

exemplars de llibres escrits en català. Després de la guerra va fer classes de català al seu domicili 

particular, cosa que va continuar fent anys més tard amb l'assessorament d'Òmnium Cultural. 

 

En aquesta mateixa època va començar a escriure fitxes de sinònims, que anava guardant en capses 

de sabates i que serien l'origen dels seus treballs com a lexicògrafa. Aquesta tasca de dedicació al 

lèxic va culminar amb la publicació de tres diccionaris: Diccionari de sinònims, Diccionari de 

locucions i frases fetes i Diccionari d'homònims i parònims. Queda, així, ben reflectit el seu 

domini de la llengua. 

 

Extret i modificat a partir del blog  

http://conspiraciocultura.blogspot.com.es/2013/07/homenatge-joana-raspall.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://conspiraciocultura.blogspot.com.es/2013/07/homenatge-joana-raspall.html
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Full d’activitat 4. Elemental 1 

Abans de llegir 

Els oficis. Comenteu quin ofici heu estudiat o exerciu. Ara que ja teniu més informació de Joana Raspall, 

recordeu què va estudiar? Quins oficis va exercir? Et sembla que tots han rebut el mateix reconeixement 

públic? 

 

 

 

Lectura en veu alta 

Joana Raspall va estudiar a l'Escola Superior de Bibliotecàries, on obtingué el títol de 

biblioteconomia. El 1932, des de la revista Claror va iniciar una campanya demanant una 

biblioteca infantil a Sant Feliu de Llobregat, ciutat on resideix des dels tres anys. Durant la Guerra 

Civil espanyola va treballar de bibliotecària, tot contribuint a salvar de la destrucció molts 

exemplars de llibres escrits en català. Després de la guerra va fer classes de català al seu domicili 

particular, cosa que va continuar fent anys més tard amb l'assessorament d'Òmnium Cultural. 

 

En aquesta mateixa època va començar a escriure fitxes de sinònims, que anava guardant en capses 

de sabates i que serien l'origen dels seus treballs com a lexicògrafa. Aquesta tasca de dedicació al 

lèxic va culminar amb la publicació de tres diccionaris: Diccionari de sinònims, Diccionari de 

locucions i frases fetes i Diccionari d'homònims i parònims. Queda, així, ben reflectit el seu 

domini de la llengua. 

 

Extret i modificat a partir del blog  

http://conspiraciocultura.blogspot.com.es/2013/07/homenatge-joana-raspall.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://conspiraciocultura.blogspot.com.es/2013/07/homenatge-joana-raspall.html
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Comprensió lectora 

1. On viu Joana Raspall? Des de quin any hi viu? Vosaltres heu viscut sempre al mateix lloc o heu 

canviat de residència sovint? Quins avantatges i inconvenients pot tenir viure sempre al mateix 

lloc? 

 

 

 

2. Quina professió tenia Joana Raspall? Quin és el nom oficial d’aquesta professió? Quins altres 

oficis va exercir al llarg de la seva vida, segons el text que heu llegit? Segons els vostres 

coneixements, en va exercir algun altre que no surti al text? 

 

 

 

3. Sabeu per què devia fer les classes de català a casa seva? Heu sentit a parlar de la guerra que 

s’esmenta? Sabeu qui la va guanyar i les conseqüències que va comportar aquest fet per a la 

llengua catalana? Per què devia fer les classes de català a casa seva? 

 

 

 

4. Segurament ja sabeu què és un sinònim, però què en penseu: les paraules sinònimes sempre 

tenen el mateix significat o depèn del context? Penseu, per exemple, en la paraula “prendre”, de 

quines paraules pot ser sinònima? I els homònims i parònims, què són? Quan pot ser útil un 

diccionari d’aquest tipus? 

 

 

 

5. Investigueu què és Òmnium Cultural. Quan es va fundar? Quina finalitat té? Us sembla que encara 

és vigent una associació d’aquest tipus? 
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Full d’activitat 4. Elemental 1 

Comprensió lectora 

1. On viu Joana Raspall? Viu a Sant Feliu de Llobregat Des de quin any hi viu? 1916. Vosaltres heu 

viscut sempre al mateix lloc o heu canviat de residència sovint? Quins avantatges i inconvenients 

pot tenir viure sempre al mateix lloc? Resposta oberta. 

 

 

 

2. Quina professió tenia Joana Raspall? Era bibliotecària Quin és el nom oficial d’aquesta professió? 

Biblioteconomia i Documentació Quins altres oficis va exercir al llarg de la seva vida, segons el 

text que heu llegit? Mestra de català i lexicògrafa. Segons els vostres coneixements, en va 

exercir algun altre que no surti al text? Sí, és poetessa, escriptora (també escriu contes). 

 

 

 

3. Sabeu per què devia fer les classes de català a casa seva? Estava prohibit ensenyar/aprendre 

català. Heu sentit a parlar de la guerra que s’esmenta? Resposta oberta. Sabeu qui la va guanyar 

i les conseqüències que va comportar aquest fet a la llengua catalana? La va guanyar el bàndol 

nacional o franquista. La batalla de l'Ebre va acabar amb la derrota de l'exèrcit republicà i va 

deixar el camí lliure per a l'ocupació franquista de Catalunya; fet que va precipitar la fi de la 

guerra. Acabada la guerra, la dictadura franquista va reprimir els moviments d'esquerra i la 

cultura i la llengua catalana, basca i gallega. Per què devia fer les classes de català a casa 

seva? No estava permès ensenyar català i feia classes clandestines. 

 

 

 

4. Segurament ja sabeu què és un sinònim, però què en penseu: les paraules sinònimes sempre 

tenen el mateix significat o depèn del context? En alguns casos hi ha sinònims exactes, però a 

vegades depenen del context. Penseu, per exemple, en la paraula “prendre”, de quines paraules 

pot ser sinònima? Segons el context, pot significar beure o menjar alguna cosa, donar un 

medicament, agafar o robar... I els homònims i parònims, què són? Homònim: Mot que és 

formalment idèntic a un altre però té significat diferent, com ara cau (del conill) i cau (del 

verb caure), o bé clau (per clavar) i clau (per posar al pany). Parònim: Mot que té amb un 

altre mot una similitud formal, com ara simple i ximple o abocar i evocar. Quan pot ser útil un 

diccionari d’aquest tipus? Per millorar l’ortografia de mots que sonen igual. 

 

 

 

5. Investigueu què és Òmnium Cultural. Quan es va fundar? Quina finalitat té? Us sembla que encara 

és vigent una associació d’aquest tipus? 

Òmnium Cultural, entitat fundada l’any 1961, treballa per la promoció i la normalització de la 

llengua catalana, la cultura i la identitat nacional de Catalunya. En l’actualitat, i després 

d’anys de treball constant, Òmnium té la voluntat d’esdevenir el punt de trobada de la 

societat civil. Una casa comuna generadora d’idees i projectes que permetin afrontar els 

nous reptes que planteja una societat canviant i en constant evolució: la Catalunya del 

segle XXI. És per això que Òmnium ha obert una nova etapa amb la qual vol prendre la 

iniciativa de portar més enllà la llengua, la cultura i el país. 

http://www.omnium.cat/www/omnium/ca/omnium.html 
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LLEGIM EN PARELLA 
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Argumentació 

La lectura sempre és un dels punts fluixos dels cursos de català, ja que el professorat no té temps de 

treballar la lectura a l’aula. A vegades fem llegir, però tenim limitacions per fer que aquesta lectura sigui 

motiu d’aprenentatge: si tota la classe està escoltant el que llegeix, pot ser que perdin el fil, que 

desconnectin i no estiguin al cas; no es poden corregir tots els errors en públic, etc. Aquest treball en 

parella ofereix als alumnes l’oportunitat de gaudir d’un temps per llegir i ser escoltats de manera activa que 

rarament podem oferir als cursos. 

Aquesta proposta de llegir en parella és una mostra de treball cooperatiu aplicat a la lectura. En cursos de 

nivell intermedi i suficiència, i també en els elementals i bàsic 3, es pot treure un profit pedagògic de les 

diferències entre l’alumnat. Per mitjà de la lectura en parella, pot millorar la pronunciació i l’entonació de la 

lectura, tant del tutor (que s’ha d’esforçar a fer-ho bé) com del tutorat (que té algú que se l’escolta amb 

atenció individualitzada). I també pot millorar la competència oral (EO) perquè es creen diàlegs i debats 

entre les parelles, i es desenvolupa una escolta activa i cooperativa. En el cas dels cursos de català per a 

adults i com a forma d’enriquiment del programa original, ens proposem aprofitar la diversitat d’habilitats 

dels nostres alumnes i fer que les parelles s’intercanviïn els rols. Així l’alumne que ha fet de tutor de la 

lectura en veu alta (perquè ho fa millor, té una bona pronúncia, etc.) amb tots els avantatges que ja hem 

esmentat abans, passarà a ser el tutorat de l’apartat de comprensió lectora i el seu company en serà el 

tutor. 

S’han de crear parelles amb una relació asimètrica (un té el rol de tutor i l’altre de tutorat) amb un objectiu 

comú, conegut i compartit (en aquest cas, aprendre a llegir amb bona fonètica, fluïdesa i entonació i 

millorar la comprensió lectora) en un marc de relació planificat pel professorat. Com ja hem comentat, 

nosaltres proposem que els alumnes intercanviïn aquests rols, però sempre han de tenir clar quin rol estan 

exercint en cada moment. 

Perquè sigui rendible (tant pel temps dedicat a explicar-ne el funcionament com perquè els alumnes 

aprenguin a portar-ho a la pràctica correctament), s’haurien de fer quatre lectures en parella en un 

quadrimestre.  

Pautes per a l’aplicació als cursos de català per a adults 

S’intenten crear situacions de comprensió lectora autèntiques, a partir de textos reals, com els que es 

poden trobar en la vida quotidiana. 

Els textos dels fulls d’activitats s’han de seleccionar seguint tres criteris: 

1. Varietat de formats: narracions, exposicions, descripcions, argumentacions, instruccions, gràfics, 

taules, mapes, fulls informatius, anuncis, webs... 

2. Complexitat adequada al nivell. 

3. Amb continguts que despertin l’interès i tinguin un principi i un final que faciliti la construcció de 

sentit. 
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El tutor de lectura en veu alta (tutorat de comprensió) s’ha d’haver preparat a casa la lectura, perquè a 

ell també li surti prou fluida i correcta. El tutor té el text que hauran de llegir, però no té les preguntes de 

comprensió lectora (perquè en aquesta segona fase farà de tutorat). 

El tutor de comprensió lectora (tutorat de lectura en veu alta) té el text que haurà de llegir a classe i, a 

més a més, les preguntes de comprensió lectora, perquè ell farà d’expert  (de tutor) en la segona part de la 

pràctica. Com a tutor, a casa s’haurà de preparar les respostes, anticipar dubtes de lèxic o de comprensió, 

etc.  

Estructura del full d’activitats i de l’execució de l’activitat (30 minuts) 

1. Bloc “abans de llegir”: (5 minuts) es formulen preguntes que ajudin a explorar les característiques 

del text (format, títol, estructura, procedència...), a elaborar hipòtesis o prediccions sobre el 

contingut, i a activar coneixements previs i possibles dificultats. 

2. Lectura en veu alta: (10 minuts) 

2.1. El tutor llegirà el text en veu alta, per actuar com a model d’entonació i pronúncia.  

2.2. Després, el tutorat llegeix i el tutor assenyala errors i dóna pistes per a la correcció, seguint la 

tècnica PPP (pausa, pista, ponderació). És a dir, si el tutor detecta un error, el marca al tutorat 

de la manera que hagin acordat (un toc al braç, un clic amb el llapis sobre la taula...) i espera 

uns segons perquè ell mateix s’autocorregeixi PAUSA; si el tutorat no detecta l’error i no el 

corregeix, li va donant PISTES (per exemple, si és una erra muda, pot fer “rrrr”, si és un error 

de puntuació, com ara no fer un punt, pot cridar un “alerta amb la puntuació”) per tal que el 

tutorat esmeni per ell mateix l’error i, un cop esmenat l’anima a continuar amb un reforç positiu 

PONDERACIÓ (“molt bé, endavant” o un gest d’OK). És important que el tutor deixi temps 

perquè el tutorat esmeni els errors i no doni la resposta de seguida per tal que el tutorat 

s’esforci a resoldre-ho amb els seus coneixements. 

3. Comprensió lectora: (15 minuts) és el moment d’intercanviar els rols. El tutor de la comprensió 

lectora anirà fent les preguntes i deixarà un temps al seu tutorat per respondre-les. Si no ho fa, 

també li proporcionarà pistes per tal que ho pugui fer.  Les activitats poden tenir formats variats 

(resposta múltiple, veritat o fals, completar esquemes o mapes conceptuals, respostes obertes...). 

Serveixen per promoure la reflexió sobre les hipòtesis inicials i les dificultats; faciliten la 

identificació d’idees principals, la intencionalitat de l’autor, el descobriment del lèxic. Les preguntes 

poden recuperar informació del text o estimular la reflexió o la interpretació a partir del que diu 

l’autor (aquestes darreres són les més interessants per entendre en profunditat el text). 

4. Per acabar: (2 minuts) el tutorat de la lectura fa una lectura expressiva del text, amb la màxima 

naturalitat i correcció, i amb l’entonació i la fluïdesa pròpies d’haver assolit un grau elevat de 

comprensió del text. 

 

Paper del professorat 

Durant l’activitat el professorat ha de moure’s per l’aula, observar els alumnes per veure si s’ho han 

preparat de manera correcta, si deixen temps als tutorats per esbrinar les respostes, ajudar-los de manera 

immediata si ho demanen, etc. I, sobretot, no ha de donar una única resposta correcta al final de la sessió 

que faci que el treball dels tutors perdi valor. 

Vídeos d’escoles on s’està posant en pràctica l’activitat Llegim en parella:  

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/content/llegim-en-parella-0 
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