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Escolta guiada: La vida secreta de les pupes

M.TOLOSA.; A. GARCIA. La vida secreta de les pupes. Barcelona: Zahorí Books, 2020.

Nivell: cicle inicial Temporització: una/dues sessions

Agrupament: gran grup (projectat), petit
grup (amb suport llibre).

Tipus de text: discontinu (llibre de coneixements).

Seqüència didàctica

En aquesta activitat llegirem en veu alta, el mestre/la mestra, uns capítols d’un llibre de coneixements.
L’objectiu principal és que descobreixin que un llibre de coneixements no es llegeix igual que un llibre de
ficció i que el llibre de coneixements té uns elements organitzatius propis.

Recomanem una d’aquestes opcions per fer la sessió:
● Fer-la en petit grup, situat-se davant dels infants i prou a prop perquè puguin seguir la lectura.
● Fer-la en gran grup i utilitzar algun mitjà (càmera) per projectar la doble pàgina a la pissarra

digital, de manera que tothom la podrà seguir.
● Disposar de diversos exemplars del llibre i agrupar l'alumnat de manera que cada petit grup

disposi d’un exemplar per seguir la lectura.

Un cop feta aquesta sessió, recomanem deixar el llibre en un lloc ben visible de la biblioteca d’aula,
perquè l’alumnat pugui rellegir els textos compartits i llegir els nous.

A continuació escrivim en cursiva el discurs del/ de la docent.

Abans de la lectura

1. Preparar l’oient
Crear expectatives i ganes
d’escoltar:

Crear expectatives

- Arribar a classe amb una tireta ben visible (si pot ser de colors) al
dit. Provocar la conversa al voltant de les ferides.

- Agafar el llibre de la bossa: He anat a buscar aquest llibre a la
biblioteca, el vaig veure fa uns dies i pot ser interessant.

Activar coneixements previs

Parlar de la coberta

- Què hi veieu?
- Fixeu-vos quina cara fa. Està content/a? Què us ho fa pensar?
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- Què és això que porta al dit? I a la cara? I això que li raja del nas?
- Llegim el títol entre tots: La vida secreta de les pupes. Què és una

pupa? N’heu tingut mai? Com us les vau fer? Expliqueu que “pupa”
és una altra manera de dir ferida o mal, en llenguatge infantil
(acceptat pel DIEC).

- Què passa quan us feu una ferida? Què li passa a la pell? Què fan
els vostres pares? Podeu fer una llista a la pissarra per, al final de la
lectura, comprovar si els coneixements previs eren adequats o no.

Formular hipòtesis

- Per què creieu que està plorant i ple de ferides? Què li pot haver
passat? Estratègia: fer inferències.

Fixem-nos en les guardes del llibre

Les guardes del llibre són els fulls que hi ha entre el llibre i cadascuna de
les cobertes. De vegades són llises, però altres cops tenen alguna
il·lustració que permet anticipar què trobarem al llibre. Fins i tot hi ha
llibres on la història s’inicia a les guardes. Els colors també acostumen a
ser significatius.
- Què hi ha a les guardes? Per què ho deu haver fet així l’autora?

Parlar de les autores
A la coberta hi apareix el nom de la il·lustradora. La il·lustració en
aquest tipus de llibre és fonamental. A l’interior trobem el nom de
l’escriptora dels textos.

2. Definir els objectius
d’escolta
Per què escoltarem?

- Si ens fixem en el títol, creieu que és un conte? O és un llibre que
explica informació sobre un tema, un llibre de coneixements? Què
us ho fa pensar?

- Ara us llegiré aquest llibre per descobrir quines coses ens expliquen
sobre les pupes, a veure si hi ha informacions noves que no sabem.

- També aprendrem com es llegeix un llibre de coneixements.

Durant la lectura

3. Acció d’escoltar. Preguntes,
aplicació d’estratègies i
comentaris:

Expliqueu a l’alumnat que aquest és un llibre de coneixements i que no
es llegeix igual que un llibre de ficció. El llibre de coneixements, i aquest
en concret, està organitzat per capítols (en aquest cas, doble pàgina per
capítol). Cada un d’ells tracta d’un aspecte diferent de la temàtica
general.
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Hi ha llibres de coneixements que disposen d’un índex o sumari a l’inici
o al final. Aquest no en té.

Podem fer una passada general pel llibre, obrint a l’atzar per diferents
llocs. Descobrirem que cada doble pàgina s’organitza en textos
discontinus i il·lustracions. En aquest cas la il·lustradora fa uns dibuixos
esquemàtics, molt de l'estil dels infants i utilitza colors bàsics i forts. Fa
un ús del color personal (cares blaves, per exemple). Els textos estan
escrits en diferents tipologies: majúscules per als títols i subtítols,
impremta per als textos informatius. Hi ha algunes bafarades de text i,
en algun moment, s’utilitzen organitzadors (numeració).

Un cop fet un repàs general, ens centrarem en 3 capítols: el primer
(Hola, soc una pupa!), el quart (Catàleg de pupes) i el cinquè (Primers
auxilis).

Ara us llegiré alguns capítols i us ensenyaré què faig quan llegeixo un
llibre de coneixements. No cal que el llegeixi tot seguit, com ho faria
amb els llibres de ficció, sinó que puc triar quin capítol m’interessa més.
Començaré pel primer i després saltaré a un altre capítol.

Capítol 1: Hola, soc una pupa!

- Què hi veieu en aquesta doble pàgina? Què hi passa? Us recorda
res que us hagi passat mai? Estratègia: fer connexions. Podeu
aprofitar per recollir el lèxic que fan servir per anomenar aquests
petits accidents i fer correccions subtils dels barbarismes que
potser utilitzen (ex:“tirita”).

- Quin creieu que és el títol del capítol? (Hola, soc una pupa). Què us
ho fa pensar? La tipografia ens dona pistes: lletra grossa,
majúscula, en negreta i dins d’un globus. Començaré a llegir per
aquí, em sembla que és el text que ens explica què hi passa a la
doble pàgina. Lectura en veu alta del fragment.

- Ara seguiré pel text llarg que hi ha a sota. Lectura en veu alta del
fragment. A veure, teniu alguna pupa a la vista?

- Ara aniré mirant les il·lustracions, a veure què els ha passat a
aquests nens i nenes. Ui, aquest que es veu tan gran (perquè està
molt a prop) potser ha ensopegat amb la corda de saltar. Aquí hi
diu… “Una ensopegada”. Doncs sí, ha ensopegat.

- La mestra segueix assenyalant els personatges, amb l’ajut de
l’alumnat, explicant què els ha passat i llegint els textos que els
acompanyen.
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Capítol 4: Catàleg de pupes

- Quin és el títol d’aquest capítol? Com ho sabeu? Què és un
“catàleg”? Estratègia: omplir buits de comprensió. Coneixeu altres
catàlegs? De joguines, del supermercat, de llibres…

- Ara llegiré el text que hi ha a sota del títol. Lectura en veu alta del
fragment. Què vol dir “embalatge”? Estratègia: omplir buits de
comprensió.

Anirem fixant-nos en les il·lustracions, fent hipòtesis sobre què els ha
passat a partir de la imatge i llegint els subtítols i els textos.

- Ara que hem llegit aquest capítol, podríem fer una llista dels tipus
de pupes que hi ha. En sabeu alguna altra que no aparegui en
aquest catàleg?

Capítol 5: Primers auxilis

Abans de començar a llegir, farem que es fixin que aquest text és
diferent dels que hem llegit fins ara. Es tracta d’un text instructiu i, per
tant, cal seguir l’ordre de la numeració per llegir-lo.

- Abans de començar, fixeu-vos com està disposat el text a la doble
pàgina. Trobeu alguna diferència amb els  capítols anteriors? Per
què creieu que està numerat? Com he de llegir el text? Què passa si
no segueixo l’ordre de la numeració? Coneixeu algun altre tipus de
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text on també s’hagi de seguir l’ordre? (textos instructius: recepta
de cuina, reglament de joc, instruccions de muntatge…).

- Fixeu-vos en el títol. Què representa aquest dibuix? És una creu
vermella, un símbol que trobem als hospitals, a les farmacioles i
que està relacionat amb les cures.

- Llegim el títol, “Primers auxilis”. Què vol dir? Per què són “primers”?
Lectura en veu alta del fragment.

- Fixem-nos que, al costat de cada nombre, hi ha una il·lustració.
Mirem les il·lustracions abans de llegir el text, a veure si ens dona
alguna pista sobre què hem de fer. Seguim la seqüència numèrica,
mirant primer la il·lustració i explicant-la i llegint després els textos.
Aneu aclarint buits de comprensió que apareguin i fent connexions
amb la seva experiència.

- Ara que hem llegit aquest text instructiu, sabíeu tot el que us
explica? Podreu ajudar a fer uns primers auxilis, en cas que calgui?

- Remarqueu que és important no fer servir sols/es la farmaciola i
comunicar-ho a una persona adulta sempre que es facin mal.

Després de la lectura

4. Comprovació dels objectius
d’escolta:

- Heu après coses noves sobre les pupes? Comprovem la llista que
havíem fet a la pissarra, les afegim, en modifiquem…

- Heu après com es llegeix un llibre de coneixements? Fem un repàs
de les coses que hem de tenir en compte. Estratègia: Recapitulació

5. Preguntes de comprensió
(de tipologia diversa, obertes,
que permetin el diàleg) per
compartir la lectura:

- Quins tipus de pupes recordeu? Com es poden fer?
- Què cal tenir en compte per curar-les?
Estratègia: Recapitulació

6. Síntesi:

- Feu una capseta de lèxic de les pupes, d’aula o individual. Poseu-hi
targetes amb les paraules noves que han après i decore-ne la tapa.
A cada targeta escriure-hi la paraula, el significat i fer-ne un dibuix.
Podeu utilitzar aquesta capseta quan facin servir barbarismes del
tipus “m’han emputxat”. Podeu afegir-hi més lèxic.

- Feu una llista de preguntes noves a partir de la informació que han
obtingut del llibre. Això permetrà iniciar un projecte d’investigació
més ampli.

- Feu un mapa de conceptes o un mapa mental amb la informació
que aneu obtenint de la lectura d’aquest llibre. Pengeu-lo en un
lloc ben visible de l’aula o del passadís i, de tant en tant, converseu
al voltant del mapa, seguint les seves relacions.

- Elaboreu un sumari per a aquest llibre. Es dona el cas que aquest
llibre no té numeració de pàgina, però podeu fer una llista
ordenada de tots els capítols.
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