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Lectura guiada: Tots som diferents

C. JUNYENT.; C. LOSANTOS. Tots som diferents: els humans i el seu entorn. Barcelona: Combel editorial,
2021.

Nivell: cicle mitjà/superior Temporització: dues sessions

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

Tipus de text: discontinu (llibre de coneixements).

Seqüència didàctica

En aquesta activitat s’acompanyarà la lectura d’un capítol d’un llibre de coneixements, per tal que
l’alumnat descobreixi els seus elements bàsics i adquireixi estratègies per llegir-los. S’alternaran
fragments en veu alta del docent amb moments de  lectura individual. L’objectiu principal és que
descobreixin que un llibre de coneixements no es llegeix igual que un llibre de ficció i que té uns
elements organitzatius propis.

Recomanem una d’aquestes opcions per fer la sessió:
● Utilitzar algun mitjà1 (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 els alumnes  perquè cada petit grup disposi

d’un exemplar per seguir la lectura.
● Disposar d’un exemplar del llibre per alumne/a.

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

- Podem partir d’una notícia dels mitjans de comunicació
relacionada amb el nostre planeta i amb la humanitat. Això pot
provocar la seva curiositat, tenir ganes de saber-ne més. Aneu a la
biblioteca a buscar el llibre per compartir-ne la lectura.

Activar coneixements previs

Parlar de la coberta i la contracoberta

- Què hi veieu?
- Fixeu-vos en els nens i nenes que hi apareixen, com són?

S’assemblen a vosaltres? Què estan fent?

1 Recordeu que cal respectar sempre els drets de la propietat intel·lectual.
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- Què són aquests aparells que hi ha a la coberta?
- Llegim el títol entre tots: “Tots som diferents. Els humans i el seu

entorn”.
- De què creieu que tractarà el llibre? Estratègia: fer hipòtesis.
- Penseu que és un llibre de ficció? Ens explicarà una història

imaginària? Ens donarà informació sobre un tema? Quin tipus de
llibre és? Què us ho fa pensar?

- Llegiu la sinopsi de la contracoberta en silenci, de forma individual.
Torneu a llegir-la en veu alta i comenteu-la. S’ha confirmat la vostra
hipòtesi sobre el tipus de llibre?

Parlar de les autores
A la coberta hi apareixen els noms de la il·lustradora i  l’escriptora.
Comenteu si heu llegit algun altre llibre d’elles. Podeu buscar informació
a la seva pàgina web i a la de l’editorial  COMBEL.

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

- Ara llegirem aquest llibre per descobrir quines coses ens expliquen
sobre el nostre entorn i sobre nosaltres, 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. Cada un d’ells tracta d’un
aspecte diferent de la temàtica general. A cada capítol hi ha diversos
apartats i cada apartat ocupa una doble pàgina.

Hi ha llibres de coneixements que disposen d’un sumari a l’inici o al
final. Aquest té un petit sumari al començament amb els títols dels
capítols i un índex desenvolupat al final, amb els apartats de cada
capítol.

Podem fer una passada general pel llibre, obrint a l’atzar per diferents
llocs. Descobrirem que cada doble pàgina s’organitza amb textos
discontinus, il·lustracions i solapes. Els textos estan escrits en diferents
tipologies: majúscules per als títols i subtítols, lletra grossa per als títols
dels capítols i una mica més petita per als títols dels apartats. Hi ha
algunes bombolles de text i en algun moment s’utilitzen organitzadors,
com ara una línia del temps.

Un cop feta una visió general, ens centrarem en la primera pàgina, on
trobarem un índex de capítols. Llegirem aquesta pàgina de forma
compartida i anirem al final, on trobarem l'índex desenvolupat.

Primera pàgina

Ara llegirem la primera pàgina, on trobarem un petit sumari i una
introducció al llibre. Després mirarem un índex al final del llibre. Llavors,
llegirem, entre totes i tots, els primer capítol i us ensenyaré què faig
quan llegeixo un llibre de coneixements com aquest. Aquest tipus de
llibre (no narratiu)2 no cal que el llegeixi tot seguit, com ho faríem en els
llibres de ficció, sinó que puc triar quin capítol m’interessa més.

2 Si es tractés d’un llibre de coneixements narratiu (vegeu M1T2) hauríem de seguir l’ordre dels
capítols.
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- Què hi veieu, en aquesta pàgina? Què representen aquests
dibuixos? Representen els temes que es tractaran al llarg del
llibre: la terra, els humans, els descobriments…

- Què deuen ser aquestes bombolles de colors? Llegiu-les i en
parlem. Són els capítols del llibre, quatre. Hi ha el número de la
pàgina on els trobarem.

- Ara llegiré en veu alta el primer paràgraf i en parlarem. Lectura
en veu alta de la mestra. Què són els “avantpassats”?
Estratègia: omplir buits de comprensió.

- Ara llegireu vosaltres, de forma individual, el 2n i el 3r
paràgraf. Anoteu en un full si hi ha alguna paraula que no
enteneu o si teniu alguna pregunta per fer. Lectura individual i
silenciosa de l’alumnat. Estratègia: Aclarim buits de
comprensió i responem entre tots i totes els dubtes que
sorgeixen.

- Llegeixo en veu alta el text que està en negreta. Per què està en
negreta? És important, és l’objectiu del llibre.

Última pàgina

- Quantes bombolles hi ha? Què representen? Ara llegireu quins
apartats hi ha dins de cada capítol. Lectura individual i
silenciosa de l’alumnat.

- Tenen número, els capítols? Per què creieu que és així? No en
tenen, probablement perquè els pots llegir en l’ordre que
vulguis, són capítols independents.

- Ara llegirem, entre tots, el primer capítol. Vegem quins
apartats té…
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Primer Capítol: El planeta on vivim

- Observeu els elements de la doble pàgina: el títol del capítol, la
breu introducció, les bombolles que ens diuen els apartats que
hi ha. Els textos estan repartits entre el dibuix del Sol i el de la
Terra.

- Com es diu el capítol? Com sabeu que és el títol del capítol?
- Llegireu en silenci el text d’introducció, que està sota el títol.

Què ens explica?
- Què són les dues bombolles? Com es diuen els apartats

d’aquest capítol?
- Ara ens fixarem en el text que explica com és el Sol. Abans,

però, mirem les paraules que estan en negreta, “estrella” i
“energia”. Sabeu què volen dir? Estratègia: anticipar vocabulari
per omplir buits de comprensió. Ara llegiu el text vosaltres
sols. Quan acabeu en parlarem. Lectura individual de
l’alumnat.

- Què creieu que passaria si no tinguéssim el Sol? Per què diu el
text que ens dona vida?

- Fixeu-vos en la bombolla que hi ha entre la Terra i el Sol. Sabeu
què significa? Quin és aquest nombre? Estem a prop o lluny, del
Sol?

- Ara llegirem el text que hi ha al dibuix de la Terra. Hi ha dues
paraules en negreta, sabeu què volen dir? Estratègia: anticipar
vocabulari per omplir buits de comprensió. Què creieu que ens
explicarà, aquest text? Estratègia: fer inferències.

- Quants paràgrafs té, aquest text? Ara llegireu el 1r paràgraf
tots sols i en parlarem. Llegeixen cada paràgraf i després de
cada un, es parla del que han llegit, resolent dubtes, fent
preguntes i omplint buits de comprensió: Per què duren 24
hores els dies? La Terra roda de pressa o a poc a poc? Quan
triga a donar una volta al Sol?

- Podeu simular els moviments de rotació de translació al
voltant del sol, amb el moviment dels nens i nenes.
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Les estacions

- Fixeu-vos com es diu aquest apartat: Les estacions. A quina
estació som ara? Quin temps hi fa? Per què creieu que fa
aquest temps a l’hivern/estiu? Estratègia: Activació de
coneixements previs.

- Per on comencem a llegir aquesta pàgina? Fixeu-vos que hi ha
diferents textos repartits. Quina és la introducció d’aquest
apartat? Ara la llegireu en silenci i en parlarem. Lectura
individual de l’alumnat.

- Parlem dels hemisferis, sabeu què són? Podeu completar la
informació del text amb una imatge de la Terra on es vegin els
dos hemisferis i la inclinació de la Terra.

- Ara continuarem per la il·lustració de sota. Què hi veieu? On
està el sol? Per què hi ha 4 dibuixos de la terra? Què representa
la línia blanca?

- Llegiu què passa el 23 de març i el 21 de juny. Fixeu-vos en el
21 de juny, què passa en aquesta data, a casa nostra? Quina
estació és a l’hemisferi nord? I a l’hemisferi sud? Per què creieu
que passa, això? Estratègia: fer inferències.

- Ara aixecarem la solapa i llegirem si ho hem encertat.
- Repetim el mateix procés amb l’altra solapa.
- Llegiu la pregunta que hi a la boleta rosa, a la part superior de

la pàgina. Sabeu què és un any de traspàs? Llegiu el text de
forma individual i intenteu explicar-ne el contingut al vostre
company/a de taula. Podeu comprovar, en un calendari, quin
ha estat i quin serà el proper any de traspàs.

LLUM I AIGUA
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- Fixeu-vos en les il·lustracions. Què representen? De què creieu
que ens parlarà aquest apartat? Estratègia: fer hipòtesis.

- Escriviu la paraula CLIMA a la pissarra. Recolliu tot el que en
sàpiguen. Estratègia: activar coneixements previs.

- Llegiu el títol de l’apartat. De què parla? De què depèn el clima
d’un lloc determinat?

- Ara us llegiré el text introductori i vosaltres podeu fer
preguntes quan acabi. Lectura en veu alta de la mestra.

- Fixeu-vos en el mapa del món. Coneixeu algun continent?
Sabeu on vivim nosaltres? On creieu que hi fa molt de fred?
Fixeu-vos en la bombolla groga que hi ha damunt d’Amèrica del
Sud, ens explica com funciona el mapa de color.

- Anem a llegir què hi posa a les bombolles dels llocs on hi fa més
fred (blau fosc i blau cel). Podeu alternar lectures individuals
silencioses i en veu alta i anar comentant les diferents
bombolles del mapa, fent preguntes i aclarint informacions.

- Feu especial atenció al clima mediterrani. Comenteu-ne les
característiques: temperatures segons l’estació, pluges,
vegetació, què està passant els darrers anys (canvi climàtic),
etc. Situeu-ho en el mapa.

Després de la lectura

4. Comprovació dels objectius
de lectura:

- Heu après coses noves sobre la terra? 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:

- Fa el mateix clima a  tot el planeta?
- Per què creieu que ara plou tan poc i fa tanta calor?
- …

6. Síntesi:

- Buscar altres publicacions que permetin continuar llegint sobre
el tema, ampliant, fent connexions amb altres temes d’interès
(canvi climàtic…)

- Buscar més informació a internet sobre els temes tractats.
- Fer petits resums o esquemes
- Fer 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.

- Llistes de vocabulari nou.
- …


