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Raquel Guerrero, tutora 2n.primària 

 
NOM ACTIVITAT 

 

LLEGIM I RECOMANEM LLIBRES 

 

EIX COMPETÈNCIA 
LECTORA 
 

 
Gust per llegir 

 
MODALITAT 

LECTORA 
 

 
Lectura autònoma 
 
 

 
FASE TEMPS DE 

LECTURA 
 

Temps per parlar de la lectura 

Animació lectora 

 

OBJECTIUS 
GENERALS 

ACTIVITAT 

 
 1r 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. 

 2n Millorar la comprensió lectora 
 3r Conèixer el grau d’afectivitat/efectivitat de 

l’aplicació d’aquesta activitat mitjançant els 

instruments d’avaluació professorat, alumnat i 
altres, si s’escau. 

 

 

NIVELL/ GRUP 
D’ APLICACIÓ 
 

2n Cicle Inicial 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ACTIVITAT: 
L’alumnat haurà d’escollir un llibre que hagi llegit, que li hagi agradat i que el 
vulgui presentar i recomanar. Prèviament la mestra haurà de fer una presentació 

i recomanació d’un llibre per tal de servir de model. S’elaborarà un guió i es 
facilitarà als alumnes per tal que els guiï en la seva exposició oral. 
Cada setmana un nen o nena anirà al racó de lectura amb el seu llibre i serà 
gravat mentre fa l’exposició. Després se li realitzarà una foto compartint la 
coberta del llibre i es penjarà en  l'espai habilitat per a les recomanacions. La 

resta d’alumnes, per tal de poder saber quina història hi ha darrera d’aquella 
imatge, hauran de fer servir una tauleta amb una aplicació de realitat 

augmentada que es diu AURASMA. Aquesta aplicació projectarà en aquella 
imatge del llibre un vídeo amb l’exposició oral dels seus companys o companyes. 

 
DOCUMENTS DE REFERÈNCIA: 
 



 

· Servei d’Immersió i Acolliment Lingüístics (coord): La lectura en un centre 
educatiu. Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament – SGLP-. 
Barcelona, 2013. 
 

 

 

OBSERVACIONS 
PRÈVIES A 
L’APLICACIÓ 

 

Tot just, els alumnes de segon comencen a agafar més 
fluïdesa en la lectura i se’ls veu amb interès a l’hora de 

cercar i buscar la tipologia o temàtica que els agrada. 
Quan algun nen o nena ha portat algun llibre de casa, 

han manifestat curiositat per veure el que llegia el seu 
company o companya. 
Davant d’aquesta proposta s’han mostrat receptius i 

motivats. 

 

MATERIALS I 
SUPORTS A 
L’APLICACIÓ 

 

- Guió per a la presentació i recomanació 

- Racó de lectura 
- Racó de recomanació 

-Tauleta: càmera, editor vídeo VídeoShow i aplicació 
AURASMA 
- Fotografies alumnes 

 

OBSERVACIONS 

APLICACIÓ 
ACTIVITAT  
TRACTAMENT DE LA 

DIVERSITAT 

Pel que fa a la comprensió de les presentacions i 
recomanacions de llibres és un format molt visual i 
atractiu per l’alumnat que pugui presentar 

determinades dificultats. 
Els alumnes que encara no saben llegir podran fer la 

recomanació d’un llibre que els hagin llegit i a l’hora de 
fer l’exposició guiar-los molt i centrar-se en tres idees 
claus. Aquesta part s’adequarà al tipus de necessitat i/o 

dificultat que presenti l’alumne/a. 
 

 

ANNEX: 

EVIDÈNCIES 
(fotografies, 

mostres 
treball, 
enquestes...) 

http://blocs.xtec.cat/cicleinicialjvcanovelles/2017/03/05/recoma

nacions-del-mes-febrer/ 
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