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Què és llegir?



Això, només?
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És de les coses més estudiades
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Durant molt anys es va creure que era un 
PROCESSAMENT ASCENDENT

“The reader” Eduard Manet

Conèixer les lletres

Treballar les síl·labes

Aprendre paraules

Percepció visual

Descodificar

Lateralitat, etc.

TEXTTEXTTEXTTEXT

PARÀGRAFSPARÀGRAFSPARÀGRAFSPARÀGRAFS

FRASESFRASESFRASESFRASES

PARAULESPARAULESPARAULESPARAULES

LLETRESLLETRESLLETRESLLETRES

i el bàsic va ser:

És a dir, que la lectura, la comprensió, es troba “davant dels ulls”, 
en el text i la feina del lector és interpretar-lo i descobrir-la

Comprensió



30/07/2013

Però no es podia explicar...

. Com és que els lectors generen inferències?

. Com és que poden anticipar i “s’equivoquen” quan llegeixen?

. Com podem llegir sense adonar-nos d’errors tipogràfics?

. La lectura ràpida, en diagonal o selectiva?

. Per què un infant llegeix el seu nom si encara no s’han “treballat” 
les lletres?

. Com és que fent-los una atenció individualitzada, lletra per lletra, 
mot per mot, no milloren significativament?

. Com és que conduint a 120 per hora podem llegir anuncis 
publicitaris?

. Com és que podem interpretar un titular: El Ple d’ahir, una bassa 
d’oli.

6



i per això se’n van anar a l’altre costat!
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“The reader” Eduard Manet

Es va creure que era un                        
PROCESSAMENT DESCENDENT

Les paraules globals

Treballar primer les frases

Formular hipòtesis

Anticipar-se

Activar coneixements previs

Del TOT a la PART

i el bàsic va passar a ser:

És a dir, la lectura, la comprensió, es troba “darrere dels ulls”, en el 
cervell del lector i aquest “l’única” cosa que feia era comprovar el 

que ja “sospitava” que hi deia

Té coneixements:

temàtics
culturals

fonològics
lèxics

morfològics
sintàctics

estructurals
...



Però tampoc s’explicaven com...

. Com es podien construir hipòtesis si no se sabia descodificar,  
com es podien verificar i reformular? 

. Sempre s’actuava de la mateixa manera, independentment del 
tipus de text? 

. De vegades el sentit que atribuïm a una expressió no es 
corresponen amb la seva principal accepció semàntica.

. Per què diversos lectors entenem de manera diferent un mateix 
text?

. Com es que determinats alumnes “bons” no acabaven de fer el 
salt a una lectura més fluida?
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I finalment
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La lectura, la comprensió,                         
està en la intersecció dels 2 processos

“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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PROPÒSIT DE 
LECTURA

té un

Formula hipòtesis

Les verifica/reformula

Integra informació

Indicadors textuals
(paraules, títols, 
subtítols)
Indicadors 
paratextuals
(imatges, gràfics, 
tipografies...)
Estructura textual
Significats
Funcionalitat

Que té…

PROCÉS LECTOR

I 

N 

I 

C 

I 

A

LECTORA

Té…

Coneixements previs:

. Temàtics

. Culturals

. Fonològics

. Lèxics

. Morfològics

. Sintàctics

. Estructurals

...

CONTROL

Comprova 

TEXT

www.keywordpictures.com

És a dir...
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Llegir bé suposa un diàleg entre un LECTOR i 

un TEXT, regulat per un PROPÒSIT

Per tant...,
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El nostre cap “parla” amb el text!

Fra_ _ _ _
França?

Fracàs?

Fractura?

Fràgil?

Frase?

Frare?

Frau?
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Paraules amb la “r”

ratolí

romaní

ruc

roser

reina

riu

Cóc ràpid

farina

ous

sucre

llevat

llimona

iogurt

Amb quina llista serà més efectiu aquest diàleg?
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“Sgeons un etsdui d’nua uiventrsiat agnlsea, no
ipmotra l’odrre en el qaul les llteers etsan
ersciets, l’úicna csoa ipormtnat és que la
pmrirea i l’útlmia lltera etsiugin ecsriets en la
psioció cocrrtea. La rstea peodn etsar ttaolmnet
dsedoredanes i tot i axií pordàs lliegr snese
pobrleems. Axiò és pquerè no lliegm cada lltera
per ella metaxia snió que la paarulra és un tot.
Pesornamelnt em smelba icrneilbe”.

Com és que ho entenem?



. Diferents lectors comprenen de forma diferent el mateix text.

. Cadascú comprèn el text d'acord amb la seva realitat interior, la seva 
experiència prèvia, al seu nivell del desenvolupament cognitiu, la seva 
situació emocional, etc. 

Dèlia Lerner (1984) 
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www.markushartel.com

Però no “entenem igual”



Continuem, anem per parts,  i més a fons!
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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 de la informació



Saber llegir
Percepció visual 

Consciència fonològica
Correspondència grafia/fonema

Comprensió de les paraules
Relacions entre paraules (frase)

(EP/ESO)

Idees i relació entre idees   
Propòsits de lectura 

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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Emilio Sánchez Miguel

. Percepció visual 

. Consciència fonològica

. Correspondència grafia/fonema

. Identificació i comprensió de les paraules

. Comprensió de les relacions entre les paraules (frase)

www.leer.es

SÁNCHEZ MIGUEL, E. (1999: Los textos expositivos: estrategias para mejorar su comprensión. Madrid. Ed. Santillana

...si no s’automatitzen aquestes operacions              
s’haurà de pensar per llegir i no es podrà              

pensar en el que es llegeix”
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No tenim prou memòria de treball
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Vols dir que vas bé?

Podries anar per un altre lloc?

No sents un sorollet al darrere?
Com quan comences a conduir!!
Fins que no “automatitzes un 
munt d’accions” no pots estar  
per altres coses



- Enric Queralt i Catà - 24

Saber llegir...

EI/CI
Percepció visual i auditiva

Consciència fonològica

Relacions grafofòniques

Reconeixement de paraules

Comprensió d’idees (frases)

EP/ESO                                       
Tipus d’idees i relació                      

Maneres de llegir (propòsits)     
Estructura dels textos                

Integració de la informació        
Estratègies de comprensió

Eines per 
pensar 

QUÈ llegim



Continuem...
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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 de la informació
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Com llegeix?

Què fa?
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Com llegeix? Què fa?
Llegeix com vol
No subjecte a cap norma
Sol i en silenci
Sense cap ordre definit
Prescindeix de parts que no li 
agraden

Relectures

Aturades

Anades i vingudes constants

Lectura a salts

Abandona quan vol

Per tant...
Llegeix per gust
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Per obtenir informació precisa
Per informar-se, en general

Per gaudir
Per estudiar

Per fer-ho davant d’un auditori
Per millorar un escrit

Per seguir instruccions i actuar
Per crear i dissenyar

per prendre decisions

“Llegim” de manera molt diferent
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El bons lectors prenen 
moltes decisions, 
conscientment o 

inconscient, per assolir el 
seus propòsits de lectura
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Els propòsits de lectura

Determinen quines estratègies és millor emprar

• Són clau per entendre els textos

• I assolir el propòsit de la lectura!
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Les estratègies en el procés lector

ABANS D U R A N T DESPRÉS

De cap manera una seqüència fixa i rutinària!!
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Abans de llegir

. Precisar i compartir el propòsit de la lectura (planificar la 

manera de llegir)

. Activar coneixements previs pertinents per a la lectura

. Formular hipòtesis i prediccions (de naturalesa diversa)

. Generar preguntes (conseqüència del propòsit i de l’activació 

dels CP)

Per donar sentit a la necessitat de llegir

Per convertir-se en lectors actius
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Sempre cal saber PER QUÈ hem de 
llegir

· Per què hem de llegir aquest text?

· Què volem aconseguir llegint-lo?

· Aquest text serà el més adequat per aconseguir el 

que necessitem? 

· Sabem com cal llegir aquesta mena de textos?
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Ara llegirem una notícia d’un bosc cremat...
Activar coneixements previs, pertinents

Superestructura Tema

Lèxic i estructures
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Activar CP, rellevants!

. Què en sabeu, dels boscos cremats?

. Què en sabeu, de què passa després de cremar-se un 
bosc?

. Quina mena de text és aquest?

. Com estan organitzats per dins?

. Reivindiquen – Manifest – Plataforma – Regenerar-
Diputació

Conversa prèvia: només d’elements rellevants a 
l’hora de llegir

TEMA

TIPUS TEXT

LÈXIC



Coneixement previ
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Suficient Insuficient

• Establir el propòsit de la lectura • Mirar un vídeo

• Discussió • Presentar materials

• Treballs de vocabulari • Lectura prèvia d’un text introductori

• Mapes mentals o semàntics • Visites i observacions

• Pluges d’idees • Relacionar amb coneixements 

anteriors
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Treballar amb textos “complets”: com a la realitat! 

. Context (d’on ha sortit)

. Títols i subtítols

. Imatges i gràfics

. Peus de fotografia

. Organitzadors textual

. Tipus i mida de lletres

Fonamental, el “cop d’ull” i el fullejar, abans!

Formular prediccions sobre el text
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Prediccions, hipòtesis i inferències

. Què us sembla que trobarem en aquest text veient aquest títol i  

aquestes  imatges?

. Quina història us sembla que s’explicarà? (a partir del títol i en el 

cas d’una narració, o a partir de fullejar les il·lustracions)

. Creieu que trobarem el que busquem dels paracaigudes? Què us ho 

fa pensar?

Quan no és possible fer-les, la lectura esdevé molt 
poc eficaç
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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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Durant la lectura
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Durant la lectura

Verificar i reformular, si escau, les hipòtesis

Clarificar: aclarir possibles dubtes de lèxic, de progressió 

temàtica, d’estructura...

Rellegir i recapitular (Tema i idees principals)

Formular i formular-se preguntes (relacionar els CP 
pertinents amb la informació NOVA del text: identificar 
l’organització interna del text (macroestructura)

Detectar, i compensar, problemes de comprensió

(aplicar estratègies diverses per compensar-los)
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· Per tant, no és veritat que els lleons puguin viure 100 anys!

· És cert, la Yon estava trista i va a l’escola.

· Sí que parla de les inundacions, però no diu res del Tsunami

Verificar i reformular, si escau, les hipòtesis

www.elpuntavui.cat
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Què fem, nosaltres, quan no entenem?

SAFÀVIT?

Clarificar

Continuar llegint!

... a partir d’aquell segle, els SAFÀVITS estan 
considerats com el grup islamista més...
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⋅ Ignorar, i continuar llegint.

⋅ Continuar llegint confiant en el text . 

⋅ Rellegir el context i anar endarrere en la frase o en el 
paràgraf. 

⋅ Atribuir una interpretació hipotètica i esperar que 

el text la confirmi o la desestimi. 

⋅ Consultar una font externa. 

Els alumnes ho saben, ho practiquen?

i altres coses...
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Aturar-se després de cada paràgraf per...

inferir, predir i fer hipòtesis

. No gireu el full encara, com us sembla que seguirà?

. A partir d’ara, quines opcions té el protagonista?

. Heu trobat alguna paraula que no coneixíeu però heu 

continuat llegint perquè més o menys l’heu entès?

. El següent paràgraf de què tractarà?
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Formular-los, i formular-se, preguntes

. Quins problemes fan perillar el linx?

. De quin tema ha  tractat aquest paràgraf? Quines coses 
se n‘han dit, fins ara?

. Això li passa per què és petita?

. Encara no he trobat la resposta a la pregunta de quant 
viuen les balenes blaves. Vols dir que la trobaré? 

. Aquest fragment és la conseqüència del d’abans?
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Després de llegir
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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
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Primer identificar  el TEMA , després les  IDEES

TEMA

IDEES 
PRINCIPALS

IDEES SECUNDÀRIES

De què tracta?

Què se’n diu?
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Sintetitzar

.Quina és, o quines són, les informacions essencials del 

que has llegit?

. Per tant, quines informacions dóna aquesta notícia?

. Has trobat alguna informació interessant, que no 

preveies trobar?



Per tant...,
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Què diferencia els lectors?

Els resultats a nivell de comprensió?

Les diferències no estan en l'absència de dificultats 
de comprensió, sinó en la possibilitat de saber quan i 
per què no s'entén un text determinat i què es pot fer 

per a entendre'l

53
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Llegir bé demana MOLTA consciència

“AUTOREGULACIÓ”

Léon Blum
Cap de govern francès
Li devem: les vacances pagades , les dones 
en el govern i la reducció de la jornada de 
treball 

· Planificar

· Identificar dificultats

· Resoldre-les  

· Avaluar la consecució del 

propòsit de la lectura

https://fr.wikipedia.org
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Isabel Solé Gallart (UB)

Imprescindible!
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