
 
PROGRAMACIÓ, APLICACIÓ I VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT EL GUST 

PER LLEGIR 

 
NOM ACTIVITAT 
 

El tren de les lletres/El tren dels contes 

MESTRA QUE L’HA PORTAT 
A TERME 

Raquel Blanco Castillo. Mestra d’Educació Especial 

AULA Educació Especial 

CENTRE EDUCATIU Escola Jacint Verdaguer (Canovelles) 

 
EIX COMPETÈNCIA 
LECTORA 
 

 
Gust per llegir 

 
MODALITAT LECTORA 
 

Lectura de l’alumne/a guiada per la mestra 
 

 
FASE TEMPS DE LECTURA 
 

Temps de lectura: 30 minuts durant 4 tardes a l’aula ordinària 
que es complementen amb 30 minuts durant 1 tarda a l’aula 
d’Educació Especial. 
 
Temps per parlar de la lectura:  

 Alumnes que llegeixen el material de lectura 
seqüenciat:  
- D’aquells mots dels quals desconeixen el 

significat, se’ls ensenya una foto d’algun llibre 
amb imatges visuals de l’aula d’Educació 
Especial o bé es busca aquesta al Google.  

- Se’ls fa preguntes de comprensió lectora dels 
petits textos que hi ha un cop s’ha finalitzat la 
lectura de les diferents lletres. 

 Alumnes que llegeixen llibres de lectura triats per la 
docent que formen part de la biblioteca de l’aula 
d’Educació Especial. Posteriorment, quan els han 
elegit ells mateixos de la biblioteca de l’aula 
ordinària, de la biblioteca escolar o els han portat de 
casa, se’ls demana que si no saben el significat 
d’algun mot, ho diguin i es busca la imatge a un llibre 
d’imatges visuals o al Google. Al llarg de la lectura es 
van fent pauses, se’n fanfa preguntes de comprensió 
lectora i s’inicia una conversa sobre el tema del qual 
tracta el text.  
 

Animació lectora: 
S’anima els alumnes durant la lectura dient-los que han 
progressat molt llegint, respecte de l’inici de curs. Amb això 
s’intenta que els nens siguin conscients que van progressant 
en la seva evolució lectora i que aquesta cada cop té més 
qualitat.  
També es fa un recull dels llibres que han llegit a través de 
l’activitat “El tren de les lletres” (alumnes que encara no 
coneixen totes les lletres i amb els quals es fa servir el 
material seqüenciat de lectura); i “El tren dels contes” 
(alumnes que llegeixen llibres triats per la mestra d’Educació 
Especial de la seva aula o bé, llibres de lectura de la 
biblioteca de l’aula ordinària, de la biblioteca escolar o els 
han portat de casa). Ambdues activitats consten d’una 



 
locomotora on surt escrit el nom de cada infant i de diferents 
vagons on apareixen les lletres que van llegint o el nom dels 
diferents llibres. 
Amb aquesta activitat es vol aconseguir que els nens siguin 
conscients de la quantitat de lletres o lectures/contes que 
han llegit. 
Es recull l’opinió dels alumnes respecte als seus gustos 
lectors amb un sistema de gomets que es col·loquen a cada 
vagó.  

 Gomet verd: M’ha agradat molt. 

 Gomet taronja: M’ha agradat bastant. 

 Gomet vermell: M’ha agradat poc. 
 

 
OBJECTIUS GENERALS 
ACTIVITAT 

 1r Conèixer la fase d’aprenentatge de la lectura de cada 
alumne/a mitjançant l’observació o l’aplicació d’instruments 
d’avaluació. 

 2n Ajustar la intervenció pedagògica a les diferents etapes 
de lectura dels alumnes. 

 3r Facilitar el desenvolupament de la competència 
comunicativa i lingüística fomentant l’hàbit lector i el gust per 
llegir, i incentivar l’avaluació des de la perspectiva de 
l’alumne/a. 

 4t Millorar la comprensió lectora. 

 5è Conèixer el grau d’afectivitat/efectivitat de l’aplicació 
d’aquesta activitat mitjançant els instruments d’avaluació del 
professorat (activitat d’avaluació present al final de la lectura 
de cada lletra en el material seqüenciat de lectura o durant 
el procés de lectura dels llibres) i del propi alumnat (gomets 
(vermells, taronges i verds). 

 

 
NIVELL/ GRUP D’ APLICACIÓ 
 

2 alumnes de 2n curs de Cicle Inicial i 3 nens de 3r curs de 
Cicle Mitjà amb necessitats educatives específiques que a 
part dels 30 minuts de lectura 1 tarda setmanal, també són 
atesos per la mestra d’Educació Especial. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ACTIVITAT:  
Tal com he anant comentant, l’activitat de lectura amb els alumnes de 2n i 3r curs de Primària 
parteix de la necessitat de poder donar resposta a la dificultat lectora que presenten aquests 
alumnes. Cal dir que els nens de 3r ja eren atesos el curs anterior per la mestra d’Educació 
Especial per practicar la lectura durant mitja hora cada tarda i en petit grup, i també rebien el 
suport dels alumnes voluntaris de 4t d’ESO. 
Els nens de 2n també eren atesos per la mestra d’Educació Especial el curs anterior, però no 
els feia mitja hora de lectura, sinó que els atenia en petit grup i encara ho continua fent.  
L’activitat s’inicia esbrinant quin és el nivell actual de competència lectora que presenten els 
alumnes de 2n que el curs anterior ja es veia que els costava aprendre a llegir i quin era el que 
presentaven els nens de 3r, els quals ja eren atesos durant mitja hora una tarda. A partir d’aquí 
s’inicia l’activitat lectora amb ells partint de diferent material lector: material seqüenciat de 
lectura l’Estel (Ed. Eumo), El Pau i la Laia (Ed. Eumo), El cavall volador sèrie clàssic pas, trot i 
galop (Ed. Combel), llibres de la biblioteca d’aula o de l’escolar i aquells que els infants 
portaven de casa.  
Per motivar-los, la mestra d’Educació Especial els proposa anar apuntant les lletres i els llibres 
que llegeixen en El tren de les lletres o El tren de les lectures. Aquesta activitat s’inspira en la 
idea que César Bona exposa en el seu llibre Las escuelas que cambian el mundo, quan parla 
de l’activitat “El gusanillo de la lectura” que es realitza a l’Escola La Biznaga de Málaga. No es 
tracta de fer una competició per veure qui llegeix més llibres, perquè la docent explica als 
alumnes que a vegades els materials de lectura que trien els nens són més llargs que d’altres. 
Es tracta de llegir i gaudir-ne fent-ho, veient que cada cop més el nostre nivell lector és de més 



 
qualitat.   
Per saber si els llibres que ha triat la docent o que ells mateixos han triat de la biblioteca de 
l’aula ordinària o de l’escolar o bé, els han portat de casa, se’ls demana que els valorin utilitzant 
un gomet verd (molt), taronja (bastant) o vermell (poc). Aquest mètode d’avaluació també es fa 
servir a Cicle Inicial per valorar els llibres de lectura que van llegint els infants. 
 
Es valora positivament poder dedicar una estona diària a la lectura a cada curs, perquè ens 
assegurem que tots els alumnes llegeixen a part de l’estona que alguns d’ells també puguin 
dedicar a fer aquesta activitat fora de l’entorn escolar. És un moment en el qual tothom té accés 
a practicar la lectura i aquesta es duu a terme en un espai com pot ser l’aula ordinària, la 
d’Educació Especial o als diferents espais habilitats en els passadissos dels 1r, 2n o 3r cursos 
de Primària. 
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OBSERVACIONS PRÈVIES A 
L’APLICACIÓ 
 

Es decideix portar a terme l’activitat de lectura de 30 
minuts diaris durant 1 tarda setmanal amb alumnes que 
presenten necessitats educatives específiques i que també 
són atesos per la mestra d’Educació Especial. Es tria que 
siguin infants de 2n i 3r curs d’Educació Primària, perquè 
es considera que aquests nens han d’assolir l’aprenentatge 
de la lectura per poder progressar i ser autònoms en els 
seus aprenentatges.  
En la prova de nivell actual de competències que se’ls hi va 
fer a principi de curs es va poder veure quines eren les 
lletres que encara no coneixien i a partir d’aquí se’ls va 
treballar aquestes mitjançant el material seqüenciat de 
lectura. Un cop les van dominar, ja se’ls va oferir els contes 
de El Pau i la Laia, els de la col·lecció El cavall volador 
sèrie clàssic pas, trot i galop (Ed. Combel), els de la 
biblioteca de l’aula ordinària o de la biblioteca escolar i 
aquells que els infants portaven de casa. 
 

 
MATERIALS I SUPORTS A 
L’APLICACIÓ 
 

 Castells, M.; Farrés, M.; Font, J; i Vilaró, S. (2006). 
Material seqüenciat de lectura L’Estel 1, 2, 3, 4,5 i 6.Vic: 
Eumo Editorial. 
L’Estel és un material seqüenciat per a l’aprenentatge de 
la lectura que està pensat per alumnes amb necessitats 
educatives (aules d’educació especial, nouvinguts, etc.) i 
també pels que necessiten un reforç puntual en alguns 
aspectes lectors. Algunes escoles també el fan servir per 
“assegurar que TOTS els alumnes aprenguin a llegir”. És a 
dir, el fan servir tots els alumnes de l’escola per assegurar 
una bona lectura en les fases inicials. El material de lectura 
es presenta en lletra lligada. 
 
 



 
 
 
 

 Bayés, P.; Canudas, M.; Palacín, A; Tió, J; Verdaguer, A. 
(2007). Per molts anys Laia; Plou; Mal a la mà, mal al 
peu; En Ton i la Neus; Titelles, fades i follets; Anem a la 
masia; Ai, Terri, Terri...; Ha nascut en Marçal; La festa 
major; i Les colònies d’estiu. Vic: Ed. Eumo 
Els 10 contes ofereixen un programa de lectura 
progresiva. Les grafies es van introduint gradualment (2 o 
3 cada llibre). També augmenta, de manera gradual, la 
complexitat del lèxic, l’estructura de les frases i la 
quantitat de text. En tots els llibres s’utilitza la lletra 
lligada.  
 

 Capdevila, F.; Póveda, M.; Rius, M.; i Curto R Ma. (2010). 
El cavall volador clàssic Pas 1, Pas 2, Trot 1, Trot 2 i 
Galop 2.  Barcelona: Ed. Combel. 
Els 5 llibres presenten 4 contes populars i un CD per 
poder escoltar-los. És una combinació de lectura i 
audició.  
En els primers llibres de la col·lecció es fa servir la lletra 
lligada i en els més avançats s’utilitza la lletra d’impremta. 
 

 Altres:  
Per exemple:  

-  Antoja, j; i Matas, A Ma. (2012). M’endevines del tot? 
Barcelona: Ed. Barcanova. 

 

 

APLICACIÓ ACTIVITAT: PROGRAMACIÓ SESSIONS 

Sessions (data i 
concepte) 

Què fa el docent? Què fa l’alumne/a? Observacions 

 Mes d’octubre de 
2016 al mes de 
juny de 2017.  

 Cada tarda, durant 
30 minuts es fa 
lectura amb un/a 
alumne/a de 2n o 
3r curs d’Educació 
Primària. 

 Dos nens de 3r 
també reben el 
suport d’uns 
voluntaris de 4t 
d’ESO que venen 
cada dimecres per 
la tarda a l’escola a 
fer un reforç de 
lectura. La mestra 
d’Educació 
Especial i els 
alumnes de 4t 
d’ESO utilitzen el 
mateix material de 

 Estableix el nivell 
actual de 
competència 
lectora que 
presenta cada 
infant a l’inici de 
curs. 

 Guia i supervisa la 
lectura que realitza 
l’alumne/a.  

 Ajuda en la 
comprensió dels 
mots a través d’una 
imatge d’un llibre 
d’imatges visuals o 
a través del 
Google. 

 Realitza preguntes 
de comprensió 
lectora durant i 
després de la 
lectura de les 
paraules 

 Lectura activa 

 Pregunta el 
significat d’aquells 
mots que desconeix 
a l’adult. 

 Respon les 
preguntes de 
comprensió lectora 
que li realitza la 
docent.  

 Respon, conversa i 
pregunta a l’adult, 
partint de les 
preguntes que 
aquest li fa sobre 
els seus interessos 
personals 
relacionats amb la 
temàtica de les 
lectures. 

 Tria llibres de 
lectura de la 
biblioteca de l’aula, 

A mesura que els 
alumnes van llegint, 
cada cop  es mostren 
més motivats. Això és 
degut, perquè: 

 S’adonen que 
coneixen totes les 
lletres o que poden 
anar llegint llibres cada 
cop més complexes. 
Ho constaten mirant 
“El tren de les lletres” o 
“El tren de les lectures” 
que hi ha penjat a 
l’aula d’Educació 
Especial.  

 Cada cop més són 
més autònoms i ja no 
necessiten l’adult per 
poder llegir. 

 I la mestra 
d’Educació Especial 
els anima, reconeixent-



 
lectura amb els 
nens de 3r. 

treballades i dels 
petits textos. 

 Fa preguntes sobre 
els interessos 
personals als 
alumnes, 
relacionades amb 
la temàtica de les 
lectures. 

 Tria els llibres de 
lectura que 
considera que els 
alumnes poden 
llegir segons el seu 
nivell lector, un cop 
ja han acabat de 
llegir el material 
seqüenciat de 
lectura. 

de la biblioteca 
escolar o els porta 
de casa.  

los els seus 
progressos lectors. 

 

OBSERVACIONS APLICACIÓ 
ACTIVITAT  TRACTAMENT DE 
LA DIVERSITAT 

 Com ja he comentat anteriorment, els alumnes cada cop 
es mostren més motivats, ja que veuen que progressen 
en la seva habilitat lectora i troben gust per la lectura. 

 El tractament a la diversitat es fa directament atenent la 
tipologia de nens amb necessitats educatives 
específiques, partint del seu nivell actual d’aprenentatge 
lector i utilitzant un material de lectura que va des de ser 
seqüenciat i triat per la mestra, a aquell que tria el propi 
alumne i parteix dels seus propis interessos personals. 

 En el cas dels nens de 3r, aquests també reben un altre 
reforç lector ofertat pels alumnes voluntaris de 4t d’ESO. 
Aquests i la mestra d’Educació Especial utilitzen el 
mateix material de lectura. 

 

 

 
INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ: L’avaluació és contínua al llarg del procés lector.  
 

 Avaluació del material seqüenciat de lectura de l’Estel: 
Al final de la lectura de cada lletra hi ha una sèrie d’activitats d’avaluació que estan 
graduades per la complexitat. En els primers Estel (número 1, 2 i 3) les activitats d’avaluació 
s’inicien presentant una lectura de pseudoparaules; després es presenta una lectura de 
paraules que contenen la lletra treballada i les que ja s’han treballat; a continuació se li 
proposa l’associació paraula dibuix i s’avalua també la comprensió lectora; després se’ls fa 
fer una associació d’uns sintagmes amb uns dibuixos, i també s’avalua la comprensió 
lectora; i es presenta un conte on es treballa paraules que contenen la lletra i les lletres 
anteriorment presentades.   
En els Estel número 4, 5 i 6 es treballa diferent dels llibres anteriors, ja que es comença 
treballant les lletres demanant a l’alumne/a que llegeixi síl·labes. Després se li fa fer una 
lectura de sintagmes de 2 o 3 paraules, se’ls fa relacionar sintagmes amb el seu dibuix 
corresponent; llegir i completar frases a partir d’un dibuix; i se’ls fa llegir frases. En 
l’avaluació de cada lletra treballada es fa una lectura de sintagmes; llegir i relacionar 
paraules amb el seu dibuix corresponent; i llegir frases de 3 a 5 elements.  

 

 Avaluació dels llibres de lectura triats per la mestra d’Educació Especial (Editorial Eumo i 



 
Editorial Combel), els de la biblioteca de l’aula ordinària o de la biblioteca escolar i els de 
casa: 
La docent va fent preguntes de comprensió lectora durant la lectura per veure si els nens 
comprenen allò que estan llegint i posterioment a la lectura, per conversar sobre els 
interessos personals. 

 
 

 

 
RESULTATS GLOBALS 
AVALUACIÓ 

Es pot dir que en els llibres triats per la mestra (Ed. Eumo i 
Ed. Combel) i en aquells que han triat ells mateixos segons 
els seus gustos personals, s’ha vist que cada cop estan 
més motivats per llegir.  
En l’avaluació mitjançant els gomets “molt”, “bastant” i 
“poc” no s’ha vist diferència respecte a donar-los un llibre 
d’acord amb el seu nivell actual d’aprenentatge lector o 
poder triar ells mateixos el llibre de lectura. 
 
 

 

 
PROPOSTA D’ACORD DE 
CENTRE 

 
L’activitat de 30 minuts de lectura diària que es realitza a 
cada aula ordinària també es fa a l’aula d’Educació Especial, 
però es porta a terme amb aquells alumnes que presenten 
unes necessitats educatives (alumnes atesos per la mestra 
d’Educació Especial) i que es troben al 2n curs de Cicle 
Inicial o a 3r curs de Cicle Mitjà.  
S’intenta que els alumnes que presenten dificultats lectores 
passin a Cicle Mitjà sabent llegir, però alguns dels nens 
atesos per la mestra d’Educació Especial en els 30 minuts 
de lectura diària necessiten que algú els faci el reforç lector i 
els ajudi a entendre allò que han llegit, fent-los preguntes de 
comprensió lectora o iniciant una conversa sobre el tema de 
lectura tractat. 
Al 3r curs de Cicle Mitjà també s’aprofita que cada trimestre 
venen uns alumnes voluntaris de 4t d’ESO per poder fer un 
reforç de lectura a aquells nens que han proposat les tutores 
de l’aula ordinària. Algun d’aquests nens ja eren atesos pels 
voluntaris de 4t d’ESO que van venir al centre el curs 
anterior. Quan els infants estaven a 2n curs de Cicle Inicial 
es va fer servir els llibres de l’Estel i ara que estan a 3r curs 
de Cicle Mitjà es fa servir els llibres El Pau i la Laia de 
l’Editorial EUMO i altres que proposen els propis alumnes 
amb l’ajuda, en la seva tria, de la tutora o de la mestra 
d’Educació Especial. 
 

 

ANNEX: EVIDÈNCIES 
(fotografies, mostres treball, 
enquestes...) 

 Fotografia de “El tren de les lletres” i de “El tren de les 
lectures”. 



 

       
 

 Fotografia d’un exemplar dels llibres: L’Estel (Ed. Eumo), 
El Pau i la Laia (d. Eumo), El cavall volador Sèrie clàssics 
Trot, pas o galop (Ed. Combel) i algun de lectura de l’aula 
ordinària. 
 

                           
 
 

                 
 
 

              
 
 



 

          
 
 
 
 
 

 Fotografia de dos alumnes:  
- Una nena de 2n que està llegint el material 

seqüenciat de lectura.  
 

           
 

- Un nen de 3r que llegeix un llibre que ha triat ell de la 
biblioteca de l’aula. 
 

           
 

- Una nena de 3r que llegeix un llibre que ha triat per a 
ella la mestra d’Educació Especial de la biblioteca 
d’aquesta aula. 
 

        
 

 

 


