
Llegir per aprendre: l’ensenyament recíproc
Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics

Formació interna de centre                                      
“Millorar la lectura en un centre d’EI i EP”



Saber llegir
Relacions grafia-so (EI/CI)

Percepció visual

Consciència fonològica

Reconeixement de paraules

Treball de frase
(EP/ESO)

Idees i relació entre idees   
Maneres de llegir (propòsits) 

Estructura dels textos      
Estratègies de comprensió

Llegir per gust

Saber llegir per aprendre
(CM/CS/ESO)                                         

Lectura crítica

Competència informacional

Lectura d’estudi

Competència lectora
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Per aprendre dels textos, el lector ha 
d’adoptar un paper actiu en la lectura, fent-

hi inferències, omplint buits i generant 
macroestructures i elaboracions.

Pressley et al., 2006; Pressley et al.,1989; Rosenshine i Meister, 
1994; Rosenshine et al., 1996)
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Ha de supervisar la lectura

Isabel Solé 2011

.Estic entenent, de manera suficient?

.Vaig bé?

.La lectura respon al que necessito?

.Això no ho entenc, deu ser  important?
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i saber què fer quan té problemes

. Segueixo, no em sembla important.

. A veure si el text m’ho explica més endavant? 

. Deu ser un tipus de cèl·lula nou, potser.

. Potser que m’aturi i rellegeixi el paràgraf a poc a 
poc.

. Sembla important, torna a sortir, millor que en 
busqui el significat.

Tot sol no se’n pot aprendre!
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S’hauria d’acabar!
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Competència 
lectora

Ús del contingut  
del text

Ús dels 
coneixements 
externs al text

Accedir 
Obtenir

Integrar 
Interpretar

Reflexionar 
Valorar

Obtenir 
informació

Desenvolupar      
una comprensió 

global

Elaborar una 
interpretació

Reflexionar i 
valorar el 
contingut

Reflexionar i 
valorar la 

forma del text

Felipe ZayasPISA 2009

Per aprendre a partir d’una lectura cal...
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A les preguntes de PISA 2009...

Els costa, sobretot:
. Recuperar informació

. Formar-se una comprensió general del text

. Desenvolupar una interpretació

. Reflexionar i avaluar el contingut d’un text 

. Reflexionar i avaluar la forma d’un text

Els costa “agafar informació del seu cap”   
i aplicar-la al text.
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A les preguntes de Cb i d’AD, el mateix

1. Obtenció d’informació literal 

2. Comprensió global 

3. Interpretació del significat

4. Reflexió i valoració
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El procés lector

“The reader”
Eduard Manet

“The reader” Eduard Manet

Ruiz Bikandi, U. (2000): Didáctica de la segunda lengua. Madrid: Síntesis

Memòria a curt termini

Processament ascendent
(Processos de baix nivell)

Accés al lèxic

Reconeixement de 

paraules

Descodificació

TEXTTEXTTEXTTEXT

PARÀGRAFPARÀGRAFPARÀGRAFPARÀGRAF

FRASEFRASEFRASEFRASE

PARAULAPARAULAPARAULAPARAULA

LLETRALLETRALLETRALLETRA

Memòria a llarg termini

Processament descendent
(Processos d’alt nivell)

Formulació i verificació 
d’hipòtesis

Anticipació

Construcció d’inferències

Interpretació

Integració
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Marc metodològic bàsic: la interacció

Lectures compartides amb tot el grup classe
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“S’aprèn a llegir i comprendre millor els textos i a
escriure i a reflexionar i revisar com s’escriu, s’aprèn a
pensar, a partir d’unes bones interaccions orals. En
això juguen un paper clau les preguntes, les que
realitza el professorat i les que han d’aprendre a
formular els nois i noies”

Decrets 142 i 143/2007 (DOGC 4915) Annex 1: Cb

Per aprendre a llegir bé, cal parlar!
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Abans, durant i després de llegir

Cal parlar del “llegit”
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Abans de llegir: “COM”

Establir i compartir, amb precisió, el propòsit lector
Llegir per obtenir una informació concreta, per  seguir instruccions, per 
aprendre, per comunicar a un auditori, per conèixer una opinió, etc.

Activar els coneixements previs, pertinents
Contingut i format del text.
Mitjançant: discussions guiades, treballs de vocabulari, pluges d’idees, 
presentació de materials previs, elaboració col·lectiva de mapes mentals.

Formular hipòtesis i prediccions
Coherents, no exactes (registrar-les i anotar-les).
Estructura formal.
Fullejat i primer cop d’ull a títols i subtítols, imatges i material gràfic.

Generar preguntes (conseqüència del propòsit i de l’activació dels CP).
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ABANS D U R A N T DESPRÉS

Permeten un lector “actiu”

El gruix de l’esforç lector

Sobretot “durant” la lectura
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MESTRE ALUMNE
explica

pregunta 
respon

proposa 
opina

explica
pregunta 
respon
proposa 
opina

R. Canals, 2008

Discurs compartit i construcció conjunta de 
la comprensió i de coneixement  

Orienta 
el discurs

Reconstrueix
el discurs

Però, parlar tothom!
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L’ensenyament recíproc
Una proposta interessant de lectura compartida

“Els alumnes recíprocament s'ensenyen"



Ensenyament recíproc
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PREDIR

ENSENYAMENT 
RECÍPROC

CLARIFICAR

QÜESTIONAR

RESUMIR

A. S. Palincsar
Universitat de Michigan 

Lectura i comprensió de textos de manera col·laborativa. 



Ensenyament recíproc

Què és?

Procés de pràctica de lectura guiada, estructurat en 4 
activitats conjuntes, que es repeteixen a cada paràgraf 
llegit:

. Resumir

. Fer-se preguntes

. Clarificar

. Fer prediccions

Suposa una variant d’aprenentatge cooperatiu. 

19
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1. Presenta l’activitat i la seva importància
2. Llegeix un text, paràgraf  per paràgraf, i porta a terme de 

manera EVIDENT i EXPLÍCITA les 4 activitats bàsiques 
de comprensió:

• Resumir-lo, és a dir, traduir-lo a les pròpies paraules

• Generar interrogants sobre el contingut del text, per facilitar 
que s’adonin que se centra en les idees principals

• Aclarir llacunes de comprensió per fer-los conscients de les 
possibles dificultats i de les diverses maneres de resoldre-les. 

• Fer prediccions respecte el paràgraf  següent (per afavorir la 
inferència en relació amb el contingut del text) 

MODELATGE: Primer el mestre!
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La lluna o les llunes?
La nostra lluna

La Lluna és l’únic satèl·lit natural de la terra. Té forma esfèrica i un diàmetre de 3.473 
km., això vol dir que, més o menys, és unes 80 vegades més petita que la Terra. Es troba 
a una distancia mitjana de nosaltres d’uns 384.000 km.; un cotxe que anés a 100 per hora 
les vint-i-quatre hores del dia sense parar trigaria 160 dies a arribar a la Lluna. Té una 
massa 80 vegades més petita que la Terra.

La Lluna gira juntament amb la Terra al voltant del Sol i, a la vegada, dóna tombs a la 
Terra. Un mes lunar té una durada de 27,3 dies, vol dir que triga aquests dies a donar una 
volta completa a la Terra.

Des de la Terra, veiem que l'aspecte de la Lluna canvia al llarg dels dies d’un mes. Uns 
dies sembla un formatge, d’altres és plena i d’altres no la veiem. Això succeeix a causa de 
la il·luminació del Sol. Són es anomenades fases de la Lluna. De fases lunars, n’hi ha 
quatre: lluna nova (quan no la veiem), quart creixent (D), quart minvant (C) i lluna vella 
(plena).

PAUSA 1

PAUSA 2

PAUSA 3

P.1

P.2

P.3



22

El dia 20 de juliol de 1969 els humans van trepitjar la Lluna per primera 
vegada. Van ser els astronautes nord-americans Neil Armstrong i Edwin 
Aldrin que hi arribaren en l’anomenat mòdul lunar de la nau espacial Apollo
XI. El viatge d’anada i tornada va durar 9 dies.

La Lluna té dues cares. Una és la que nosaltres veiem i l’altra no la 
veiem mai des de la Terra. Això passa perquè la Lluna no roda sobre 
ella mateixa, com la Terra, sinó que sempre ens mostra la mateixa 
cara. La part il·luminada pot arribar a una temperatura natural de 
130ºC. perquè la Lluna no té atmosfera i tampoc cap capa gasosa per 
protegir-se dels raigs del Sol.

PAUSA 4

PAUSA 5

P.4

P.5
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Previ a la lectura (només el mestre/a)

. Definir els objectius que pretenem amb els alumnes
. Trobar respostes a preguntes que ens fem sobre la lluna
. Veure “com funcionen” 4 estratègies de comprensió bàsiques

. Activar coneixements previs sobre el tema i el tipus de text

. Identificar el TEMA i les IDEES de cada paràgraf

. Identificar els conceptes i la terminologia clau

. Identificar els mots previsiblement difícils

. Preveure com resoldre’m els buits de comprensió

. Localitzar els connectors importants i la seva funció

. Preveure preguntes que ens formularem a cada paràgraf

Caldrà “preparar-se” el text
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P. 1: Modelatge

La Lluna és l’únic satèl·lit natural de la Terra. Té forma esfèrica i un 
diàmetre de 3.473 km., això vol dir que, més o menys, és unes 80 vegades 
més petita que la Terra. Es troba a una distancia mitjana de nosaltres d’uns 
384.000 km.; un cotxe que anés a 100 per hora les vint-i-quatre hores del dia 
sense parar trigaria 160 dies a arribar a la Lluna. Té una massa 80 vegades més 
petita que la Terra.

P.1

. Resum. La Lluna és un satèl·lit de la Terra i és esfèrica. És 80 
vegades més petita i, és clar, pesa 80 vegades menys (?).

. Pregunta: Què vol dir satèl·lit natural? Que n’hi ha que no ho són?  
Què és la distància mitjana? Vol dir que a vegades és més a prop? 
Per què hi diu massa i no pes?

. Clarificar: Mira, “Vol dir” ho posen per explicar millor una cosa. 
Què? Ah, ja,  vol dir que el diàmetre de la Terra és 3.473 x 80´”Mes 
lunar”.

. Predicció: Ara, segur, que explica coses dels astronautes.
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P. 2: Modelatge

La Lluna gira juntament amb la terra al voltant del Sol i, a la vegada, 
dóna tombs a la Terra. Un mes lunar té una durada de 27,3 dies, vol dir 
que triga aquests dies a donar una volta completa a la Terra.

P.2

. Resum. La Lluna gira amb la Terra al voltant del Sol i, alhora, 
també dóna tombs a la Terra.

. Pregunta: Tots els mesos de la Lluna tenen aquesta durada ? Per 
què? I per què els nostres són diferents?

. Clarificar: Mira, una altra vegada “Vol dir” ho posen per 
explicar millor ”Mes lunar”, segur.

. Predicció: No ha dit res encara d’aquests astronautes. I tampoc 
d’aquest dibuixets de les llunes.
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P. 3: Modelatge

Des de la Terra, veiem que l'aspecte de la Lluna canvia al llarg dels dies d’un 
mes. Uns dies sembla un formatge, d’altres està plena i d’altres no la veiem. 
Això succeeix a causa de la il·luminació del sol. Són les anomenades fases 
de la lluna. De fases lunars, n’hi ha quatre: lluna nova (quan no la veiem), 
quart creixent (D), quart minvant (C) i lluna vella (plena).

P.3

. Resum. O sigui que no és que la Lluna canviï, és que no la veiem 
tota perquè és a les fosques. I cada mes passa per les 4 fases.

. Pregunta: I per què es deu dir vella si és quan la veiem tota 
rodona?

. Clarificar: Minvant? Deu ser contrari de creixent. Deu voler dir que 
es fa petita.

. Predicció: Ara explicarà coses dels astronautes perquè hi ha una 
fotografia i no n’ha dit res encara.
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P. 4: Modelatge

El dia 20 de juliol de 1969 els humans van trepitjar la Lluna per primera 
vegada. Van ser els astronautes nord-americans Neil Armstrong i Edwin 
Aldrin que hi arribaren en l’anomenat mòdul lunar de la nau espacial 
Apollo XI. El viatge d’anada i tornada va durar 9 dies.

P.4

. Resum. O sigui que fa 44 anys que els americans van trepitjar la 
Lluna; el pare no havia nascut, encara. I el viatge va durar 9 dies.

. Pregunta: Aquests homes encara deuen ser vius?. Si la nau era la 
11, és que abans n’hi hagué deu, on van anar?

. Clarificar: Astronauta sembla una paraula composta, té dues 
parts. “Mòdul lunar”? Què vol dir mòdul?

. Predicció: Ara, suposo que parlarà de la pell de la Lluna, dels 
cràters perquè hi ha una imatge.
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P. 5: Modelatge

La Lluna té dues cares. Una és la que nosaltres veiem i l’altra no la veiem 
mai des de la Terra. Això passa perquè la Lluna no roda sobre ella mateixa, 
com la Terra, sinó que sempre ens mostra la mateixa cara. La part 
il·luminada pot arribar a una temperatura natural de 130ºC. perquè la Lluna 
no té atmosfera i tampoc cap capa gasosa per protegir-se dels raigs del Sol.

P.5

. Resum. O sigui que la Lluna té dues cares i que una és sempre 
amagada. I que, a la Lluna, no hi podríem viure perquè hi fa molta 
calor.

. Pregunta: I quina temperatura deu fer a la part que no hi toca el 
Sol? També deu ser “natural”. I per què no hi deu haver atmosfera?

. Clarificar: Temperatura natural vol dir temperatura ambient.

. Predicció: Ara sí, suposo que a la pàgina següent parlarà de la 
pell de la Lluna.
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Resums

Prediccions

Clarifica

Preguntes

Els alumnes
prenen nota                                     

dels pensaments                         
del mestre!
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1. Triar un text, atractiu, relacionat amb la lliçó de l’àrea. 

2. Seleccionar un grup de dos o tres alumnes

3. El mestre mantindrà una o dues funcions

4. Assignar les funciones més complexes (fer preguntes i anticipar) 
als membres del grup amb més competència. Caldria fer-los 
formació prèvia amb les funcions que cadascú ha de fer:

5. La lectura s’hauria d’ajustar a aquests principis:
. Garantir un marc de treball i de relacions estable i respectuós que permeti 

que tothom pugui dir la seva i avançar.

. Assegurar que els alumnes seleccionats tenen ben definida i entesa la seva 
funció.

. Distribuir les funcions de manera accessible a la capacitat dels alumnes.

. Incrementar progressivament el paper dels alumnes (fonamental!). No 
importa que inicialment la participació sigui perifèrica, ja que es tracta de 
poder-la incrementar. 30

Amb els alumnes...
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Perquè l’important:

• No és que els alumnes aprenguin les estratègies de 

lectura. 

• Sinó, sobretot, que s’adonin de quan, com i per què 

els ajuden a comprendre.  

• I aprenguin a controlar i regular el seu procés lector.
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Un procés de col·laboració en què els alumnes 
assumeixin un paper cada cop més rellevant en el 

control del procés de comprensió 

http://blocs.xtec.cat/elsxipre
rs



La intervenció del mestre
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1) Respectuosa amb l'assignació de responsabilitats, no corregeix i es limita a 
demanar-li si té sentit amb el que ja sap de la història (en un relat).
2) Ajuda a interpretar el text, com:
• Connecta una proposició amb les següents (abans que l’alumne iniciï la 
seva lectura).
• Elabora el significat global (macroestructura) per proporcionar un sentit 
unitari al text.
• Ajuda a fer veure l'esquema d'interpretació 

En quina situació estaven? (Ajuda per definir el marc) 
Què va succeir exactament? (Ajuda a refer la successió lineal dels fets)
Com es van sentir els personatges? (Ajuda per fer una implicació personal)
Què van fer? Execució
Quines conseqüències va tenir? (Ajuda per identificar les conseqüències)

• Connecta el text amb el que els alumnes poden imaginar pel seu compte 
(construeixen junts el model de situació)

Sánchez (1998) basat en les aportacions de Short i Ryan 



I un “CAP” quan el grup és expert
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http://www.youtube.com/watch?v=HXgMJVyCdeY
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Després de la lectura

. Comprovar l’assoliment dels propòsits de la lectura

. Resumir:
. Síntesis parcials i totals

. Identificar o generar idees principals

. Distingir informació rellevant i secundària

. Construir significat global

. Reorganitzar la informació (taules,  mapes conceptuals i 
mapes semàntics)

. Formular i respondre preguntes, de naturalesa diversa



http://www.youtube.com/watch?v=sMpv0cU93X4
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Bàsic!

37



38


