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INTRODUCCIÓ
Ja el tenim aquí! No ha passat gaire temps des de l’aparició de Wonder i RJ. Palacio ja
ens ha ofert la possibilitat de continuar la trama amb una nova lectura que segueix els
passos de l’August Pullman. Amb El capítol del Julian, ara per fi podrem conèixer una
mica més el Julian Albans, saber com va viure ell el curs de cinquè a l’escola Beecher
amb l’arribada de l’Auggie. En el fons, tenim el punt de vista que ens faltava i que
molts lectors desitjaven amb delit poder llegir. Potser aquest llibre, o capítol, era
esperable i no és qüestió de valorar-lo o jutjar-lo afirmant si és millor o ens deixa
indiferents en relació amb el primer. Aquesta no és la qüestió. El cert, però, és que el
bon regust que va deixar Wonder en molts lectors semblava incomplet sense saber per
què el Julian havia actuat de la manera que ho havia fet. L’empatia, l’acceptació de la
diferència i l’assetjament escolar eren elements que formaven part de Wonder, però
sense la veu del Julian el cercle no podia quedar tancat. El gran encert de l’autora ha
estat emmarcar aquesta nova història com un «capítol» més de la trama coral de
Wonder. És així, doncs, com ens hem d’enfrontar a la seva lectura: com un capítol, no
un llibre! Hem de començar la lectura tenint en compte aquest aspecte i hem
d’esperar que el Julian ens descobreixi com va viure aquesta història i què en va
aprendre.
Llegint Wonder, qualsevol lector es va adonar que el Julian era el personatge totalment
oposat a l’August, l’antagonista. Era l’altra cara de la moneda. Des d’aquest
posicionament, com a lectors vam ser capaços de connectar amb els sentiments de
l’August, d’estimar-lo i de copsar les dificultats amb què s’havia d’enfrontar cada dia,
fins a fer trontollar les nostres emocions. Amb el Julian no ens passava el mateix.
Segurament, tots el vèiem com un nen prepotent i consentit. No oblidem que el Julian
era l’enemic, el dolent, l’assetjador.
Ara bé, com a lectors, no ens podem quedar només amb aquesta interpretació més
aviat superficial. De fet, qualsevol lector hauria de considerar, doncs, el Julian com el
personatge més controvertit de la novel·la, el contrapès necessari en tota història que
es mou entre el bé i el mal, entre el que és correcte i el que és rebutjable, entre la
consideració i la falta de respecte. Amb tot, però, el mateix Julian ja ens deixa un
missatge al final del primer llibre que ens obre una finestra: «De vegades va bé tornar
a començar». És en aquest moment, quan llegim aquestes paraules, que ens diem
«Bravo! Chapeau!». És en aquest moment que considerem el Julian des d’una altra
perspectiva, que ens el mirem amb uns altres ulls. Ara ja sabem que hi ha alguna cosa
que ha canviat en ell, i és en aquest moment que tenim ganes de saber què hi ha
darrere d’aquestes paraules, de saber per què va actuar d’aquesta manera, què el va
moure a ser desconsiderat amb l’August, per què va ser tan irrespectuós i
desagradable amb el seu nou company de classe, de saber com està començant de
nou. Com a lectors acceptem, doncs, que el Julian també té una història per explicar.
Per tant, «la versió de Julian completa tots els punts de vista de tots els nens
involucrats en els fets, per això es fa necessària per mostrar que les relacions entre les
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persones en la vida són molt més complexes del que la divisió entre bons i dolents ens
pot fer creure»1.
El material que teniu a les mans és molt semblant a la guia de lectura que vaig elaborar
sobre Wonder2. En aquell cas, la proposta de treball de lectura consistia a parlar sobre
el llibre en el marc d’un club de lectura. En el dossier presentava els materials
necessaris que podien acompanyar la lectura de l’alumne per, posteriorment,
compartir-la amb els seus companys i companyes de classe. A més, incorporava en el
dossier un conjunt d’activitats que, seguint el procés lector, treballaven dos objectius:
d’una banda, ajudar l’alumne a esdevenir un lector estratègic i, d’altra banda, mostrarli que compartir la lectura requereix recollir evidències del que hem llegit per
corroborar les nostres opinions i valoracions. En el cas que ens ocupa ara, l’estructura
és molt semblant, i la finalitat última no és altra que dedicar un temps a parlar de la
lectura. Per tant, perfectament podríem mantenir els mateixos objectius esmentats:
esdevenir lectors estratègics i aprendre a compartir les nostres lectures. Amb tot,
l’enfocament és diferent. A continuació us en faig cinc cèntims.
Com a docent, considero que és important i bàsic ensenyar a llegir les lectures que
proposem a l’aula. Cal ensenyar als nostres alumnes a aprendre i saber com enfrontarse al llibre i entrar-hi a dins, a capbussar-s’hi i entendre el que hi ha dins el cap dels
personatges, a reflexionar i qüestionar de quina manera valorem els fets, a examinar
tot allò que podem dir dels esdeveniments, a conjecturar sobre les connexions que
podem establir a nivell personal, a valorar la manera d’intentar anar més enllà de la
lectura, ja sigui des d’un posicionament crític o deixant volar la nostra imaginació. És
per tot això que en aquest cas faig una proposta per treballar el llibre en el marc d’un
cercle de lectura3 amb un enfocament de treball cooperatiu. També incorporo, però,
un ventall d’activitats seguint el procés lector. Aquestes activitats tenen totes un eix
comú: intenten treballar la taxonomia de Bloom4 aplicada a la comprensió lectora. En
totes hi trobarem reflectides les habilitats de pensament, ja siguin les d’ordre inferior o
superior: recordar, comprendre, aplicar, analitzar, avaluar i crear. És per això que el
dossier acaba amb una proposta d’activitat final que ha de permetre a l’alumne
enfrontar-se amb totes aquestes habilitats i veure fins a on pot arribar.
El material que teniu a les mans és el resultat de moltes hores de treball, de moltes
lectures i relectures, de moltes anades i vingudes amb les activitats. En aquest sentit
agraeixo enormement tots els comentaris, valoracions i matisos que m’han aportat
tots aquells a qui he ensenyat l’esbós i l’esborrany d’aquesta proposta de treball i que
m’han permès millorar-la. A tots ells, gràcies! Desitjo també que la lectura d’aquest
material us sigui agradable i que la proposta per dinamitzar la lectura a l’aula us resulti
del tot efectiva.5
1

FERRERAS, Carina. «El capítol que faltava». La Vanguardia, suplement Cultura|s (26 de novembre de
2014).
2
Club Wonder: Una proposta per treballar la lectura [Data de la consulta: 3.1.2015]
3
En l’apartat «Orientacions per al professorat» us en facilito més informació.
4
http://www.eduteka.org/pdfdir/TaxonomiaBloomDigital.pdf [Data de la consulta: 15.2.2015]
5
Altrament, saber les millores que podríem incorporar en aquest material seria un guany incalculable. Si
ho considereu escaient, em podeu escriure a clubwonder.lacampana@gmail.com. Respondre les vostres
aportacions serà tot un plaer.
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ORIENTACIONS PER AL PROFESSORAT
Descripció general dels materials i les activitats
Abans de començar a explicar la proposta de treball sobre El capítol del Julian que
plantejo en aquesta guia, voldria compartir amb vosaltres una idea bàsica i que no
hauríem d’oblidar: no podem donar per tancada la lectura d’un llibre fins que no l’hem
compartit amb els altres. Això cal tenir-ho present quan llegim qualsevol llibre.
Òbviament, des de les nostres aules, ho hem de fer i ensenyar. Amb Club Wonder6 ja
vaig mostrar com posar-ho en pràctica,7 com organitzar-ho i quines ajudes i suports
podíem facilitar als alumnes. Ara, amb Tancant el cercle, no podem menystenir aquest
propòsit. És important, doncs, que, un cop llegit el llibre, quan ja hàgim treballat la
lectura de manera estratègica, trobem un moment, cerquem un espai per parlar-ne,
per aprofundir-hi i compartir el que hem entès, el que hem sentit i el que ens ha
aportat, entre altres coses. L’objectiu final d’una bona conversa sobre una lectura és
avançar en la comprensió del seu contingut per arribar a sentir-nos més complets com
a lectors. És gràcies a la conversa que mantenim amb els altres, que podem descobrir
detalls del text que ens poden haver passat desapercebuts, entendre fragments que
no s’havien comprès o aprofundir en el tema i garantir que el que ens ha volgut
transmetre l’autor emergeix en els que participen a la conversa. En el fons es tracta de
posar a l’abast de tothom les percepcions sobre una lectura per consolidar en grup la
interpretació del llibre. Amb tot, també és important buscar la forma de treballar a
l’aula la comprensió del text, de manera que serveixi per copsar-ne el missatge i
fomenti una conversa més rica, més diversa i més sòlida.
És per tot això que en aquesta guia us presento dues propostes de treball. Aquestes
dues propostes poden ser complementàries o independents una de l’altra. Decantar-se
per una opció o l’altra dependrà del que més ens interessi treballar amb els alumnes,
de quin tipus de treball vulguem dur a terme i què ens proposem ensenyar-los. La
primera proposta es podria considerar de caràcter procedimental. En la segona es
desenvolupa principalment l’entramat de la novel·la i es treballa tot el contingut.
La primera proposta de treball pretén ensenyar als alumnes a ser lectors competents,
a treballar estratègies de lectura. Per aconseguir-ho es planteja una proposta de
lectura cooperativa en el marc del que s’anomena un cercle de lectura8. Trobareu
totes les explicacions i orientacions relacionades amb aquesta proposta de treball
entre les pàgines 7 i 32 d’aquest material. En aquestes pàgines us presento què és un
cercle de lectura, com organitzar-lo i quins materials us poden ser útils, així com una
possible distribució de treball per a la lectura que es proposa de treballar. També hi
incorporo els materials que podeu facilitar als alumnes per a la realització de la tasca
de lectura.
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Vegeu la nota 2.
A la introducció ja he fet esment d’aquest aspecte.
8
LAFONTAINE, A., TERWAGNE, S., VANHULLE, S. Les cercles de lecture. Interagir pour développer ensemble des
compétences de lecteur. Brussel·les: De Boeck Éducation, 2013.
7

7

Pel que fa a la segona proposta de treball, consisteix a treballar els continguts de la
novel·la, per arribar al fons de la qüestió i intentar esprémer tot el suc que els
personatges i els fets narrats ens poden facilitar. Entre les pàgines 33 i 84 trobareu una
col·lecció d’activitats de comprensió que tenen com a objectiu ajudar els lectors a
seguir la lectura, entendre els fets més importants que s’hi expliquen, qüestionar-se el
camí per on l’autora ens vol dur, però també copsar els personatges, fer-se’ls seus,
deduir per què actuen d’una manera o altra i fer-se un judici propi de la novel·la. En la
introducció ja comentava que les activitats s’organitzaven seguint la taxonomia de
Bloom. En aquest sentit, les que trobareu en aquesta part de la guia pretenen treballar
les següents habilitats:










RECORDAR: Són activitats que pretenen posar a prova el coneixement i la
capacitat de l’alumne per reconèixer i reproduir informació de la lectura.
COMPRENDRE: En aquestes activitats es proposa a l’alumnat construir
significat a partir de la informació que va recopilant en la lectura. Serien
activitats de caràcter interpretatiu.
APLICAR: Les activitats d’aquest tipus intenten transferir idees i conceptes de la
lectura al món real a partir de les experiències prèvies del lector.
ANALITZAR: Aquí el lector ha de manifestar un posicionament crític. Ha de ser
capaç de comparar, comprovar, investigar i treure conseqüències dels
esdeveniments de la lectura.
AVALUAR: En aquestes activitats el lector ha d’emetre judicis, valoracions,
opinions sobre la informació que aporta la lectura, sobre l’actitud i el
comportament dels personatges davant els esdeveniments...
CREAR: Les activitats d’aquest tipus són de caràcter imaginatiu, creatiu. Es
tracta d’elaborar nova informació a partir del que s’ha llegit. La lectura esdevé,
doncs, un punt de partida per anar més enllà de les pàgines del llibre.

En la taula següent trobareu la distribució de les activitats de lectura9 d’aquesta guia
segons l’habilitat cognitiva que desenvolupa:10
RECORDAR

COMPRENDRE

APLICAR

2–5

1 – 11 – 13 – 14
– 15

9

1a PART
«Abans»

14 – 15

10

4 – 6 – 13
– 20

2a PART
«Després»

4 – 14

7 – 8 - 11 – 19

3 – 5 – 15

1
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DURANT LA
LECTURA

ABANS DE LLEGIR

DESPRÉS DE
LLEGIR
9

ANALITZAR

AVALUAR

CREAR

3–7–8–
12
1–2–3–5
– 8 – 9 – 11
– 16 – 19

4 – 7 – 12
– 18 – 19 –
20

17

1–6–9–
13 – 18

12 – 13 –
16 – 17

2 – 10

3–7–9

2–4–5–
6 – 8 – 10

11 – 12

4 – 6 – 10

Per ajudar a reconèixer les habilitats, en cada activitat incorporo la icona que les permet identificar.
Tingueu present que a vegades algunes activitats responen a més d’una habilitat. Tenint en compte
això, destaco (excepte en comptades ocasions) només l’habilitat que podríem considerar més
preeminent, més important o rellevant. Per tant, la distribució que us presento és orientativa i podeu
adaptar-la segons el vostre criteri de treball.
10
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Pel que fa a aquestes activitats, la quantitat és força generosa i és poc recomanable
fer-les totes. Més val fer-ne una bona tria i fer servir les que es considerin més
atractives, les que puguin donar més joc als alumnes, les més assequibles a les
característiques del grup o les que la nostra intuïció docent determini com a més
rellevants per ajudar els alumnes a desenvolupar habilitats de pensament que facilitin
la comprensió del que es llegeix i que puguin ser compartides en una conversa a classe
per fer un bon tancament de la lectura.
L’última activitat del dossier, que trobareu a les pàgines 85 i 86, seria la cloenda per al
treball cognitiu amb les habilitats de pensament que s’ha fet seguint el procés lector.
Per qüestió d’ordre, es troba al final del dossier. Ara bé, seria altament recomanable
presentar-la a l’alumnat abans de començar tot el treball de lectura. Si ho fem,
garantirem que l’alumne sap d’entrada quin és l’objectiu final de les activitats, a què
responen i per què s’han anat treballant les habilitats de pensament en les activitats
de lectura. De la mateixa manera, quan se’ls proposi fer qualsevol de les activitats de
lectura que segueixen el procés lector, caldria especificar quina habilitat de pensament
permet desenvolupar cadascuna. D’aquesta manera anirem ajudant els alumnes per
aprendre a treballar aquestes habilitats i poder enfrontar-se al final del procés amb
l’activitat final.
Aquesta activitat final pretén proposar uns reptes cognitius de caràcter creixent a
l’alumne: saber què pot fer amb la lectura que ha llegit, enfrontar-se a unes últimes
propostes de treball que segueixen la taxonomia de Bloom. D’aquesta manera,
l’alumne podrà «mirar» enrere i ser conscient de tot el que ha estat capaç de fer, però
a la vegada també «copsar» què li queda per aconseguir des del punt on es troba.11
Això li permetrà ser conscient dels processos mentals que ha de fer per recordar
informació, per entendre la informació, per saber usar regles, principis o els fets de la
lectura, per copsar les diferents parts de manera analítica, per desenvolupar judicis,
opinions o decisions i, finalment, ser capaç de combinar les idees llegides per crear-ne
de noves.
Treballar aquestes habilitats no entra en contradicció amb el treball en rols d’un cercle
de lectura. Un lector estratègic que es fa preguntes, que visualitza els personatges, que
sintetitza la informació més important de la lectura, que estableix connexions, que fa
prediccions i inferències i aprèn nou vocabulari posa en funcionament totes aquestes
habilitats de pensament. Tinguem present, però, que en la proposta de treball
mitjançant un cercle de lectura, deixem la comprensió del llibre en mans dels lectors,
del treball estratègic que fan i de les converses que s’esdevinguin després de llegir-la.
En canvi, en la segona proposta de treball, mitjançant les activitats de lectura facilitem
als alumnes un camí per descobrir i construir els eixos de la novel·la. Abans he
comentat que el docent pot optar per una possibilitat o l’altra. Ara bé, també seria
possible un camí intermedi: aplicar les dues propostes. En aquest cas, el docent ha
d’observar molt atentament el treball dels alumnes durant els cercles de lectura i les
converses que es mantenen en petit grup. Això li permetrà saber de quin fil pot (o cal)
estirar. És en aquest punt que les activitats de lectura proposades poden servir al
11

Seguint la metàfora d’aquesta activitat, seria com plantejar-se «quants graons he estat capaç de
pujar?» i «des del lloc on sóc, quants graons em queden per pujar?». A partir d’aquí l’alumne ha
d’aprendre a saber com aconseguir pujar més graons fins a arribar a dalt de tot.
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docent per saber quins són els punts neuràlgics de la lectura i quines activitats es
podrien fer per acabar de copsar el sentit últim del llibre, per completar i aconseguir la
comprensió de la lectura i així garantir una bona conversa d’aula.

Què és un cercle de lectura?
Seguint Lafontaine et al., 12 definiríem un cercle de lectura com un dispositiu didàctic
que permet als alumnes treballar en grups heterogenis per aprendre, interpretar i
construir els coneixements necessaris de forma cooperativa, mitjançant la conversa, a
partir de textos literaris o didàctics. És en aquesta conversa que es construeix
col·lectivament el significat de la lectura, a la vegada que es permet als alumnes
interioritzar, segons aquests autors, estratègies «fines» d’interpretació.
L’interès d’aquesta pràctica pedagògica és altament destacable, ja que amb els cercles
de lectura posem en funcionament totes les habilitats lingüístiques (llegir, escriure,
escoltar i parlar) al servei dels textos, de manera que no només ensenyem als alumnes
a aprendre, sinó que aquest compromís d’intercanvi i participació els permetrà ser
conscients que formen part d’una comunitat de lectors que comparteix sentiments,
emocions, idees i interpretacions a partir de les discussions que mantenen sobre la
lectura.
El treball que els alumnes fan en el seu cercle de lectura ha de ser al més autònom
possible. El docent actua com a observador i oferint les ajudes i suports necessaris per
a la bona realització de la tasca. Per enriquir el treball dels grups, cada alumne té un rol
diferent i haurà de llegir i interpretar la lectura des de la perspectiva del rol que se li ha
assignat. En cercles de lectura successius l’assignació de rols per als alumnes anirà
canviant. Aquesta rotació ha de permetre que treballin tots els rols que s’han
proposat.

El paper de l’alumne i el paper del docent
Tot estudiant que participa en un cercle de lectura ha de tenir en compte el paper que
ha de desenvolupar:
-

Té el compromís de llegir el text, fragment o capítol que s’ha acordat.
Anota tots els aspectes i apreciacions que consideri importants i que
responguin al rol que se li ha assignat dins el cercle de lectura.
Respecta les normes d’intercanvi i transacció que s’hagin presentat i decidit.
Intervé en la conversa segons el rol que li correspon.
Interactua amb els seus companys per acabar de completar el significat i la
interpretació del text, del fragment o capítol que s’ha llegit.
Analitza el funcionament del cercle en què ha participat. S’autoavalua i
coavalua la dinàmica del cercle amb tots els seus companys.

Per la seva part, el docent col·labora en els cercles de lectura:
12

Vegeu la nota 8.
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-

Explicant què és un cercle de lectura, presentant l’activitat i modelant les
tasques que hauran de fer els alumnes.
Disposant l’espai i organitzant estones de lectura per al treball dels cercles.
Fomentant i facilitant el treball de l’alumne, segons el seu rol, amb ajudes,
observacions i orientacions, si és necessari.
Assegurant que en acabar la lectura del llibre (en successius cercles de lectura)
els membres de cada cercle de lectura han treballat tots els rols proposats.
Facilitant, dinamitzant i moderant la conversa.
Observant i avaluant els estudiants en tots els aspectes de treball del cercle de
lectura.

Quins rols formen part d’un cercle de lectura?
Un cercle de lectura genera l’espai idoni, un moment adequat perquè es parli del text
que s’ha llegit. Es pot parlar de la història, dels fets que narra, però també és el
moment de fer preguntes sobre els interrogants que no hagin pogut respondre mentre
llegien, per resoldre dubtes de vocabulari, per parlar sobre els personatges, per
manifestar les opinions sobre la lectura, per fer connexions amb experiències pròpies o
amb d’altres lectures. Per ajudar que aquests aspectes flueixin durant la conversa, els
alumnes han de llegir el text des de la perspectiva d’un rol determinat. La funció
d’aquests rols és que els alumnes aprenguin a ser estratègics com a lectors, i que a la
vegada comparteixin i complementin amb els seus companys de treball la comprensió
de la lectura. D’aquesta manera el grup s’enriqueix interpretant la lectura des de
diferents enfocaments. És important vetllar perquè tots els alumnes passin pels
diferents rols establerts.
Un cercle de lectura pot estar format per diferents rols: 13

Detectiu: Té l’encàrrec de fer prediccions sobre la lectura. També s’encarrega de
cercar pistes i fer deduccions sobre els fets, el caràcter i la manera de ser dels
personatges, les causes i conseqüències del comportament dels personatges...
Demostra les seves hipòtesis o deduccions amb exemples de la lectura.

13

Tot i que la proposta que us presento està basada en el marc teòric que elaboren Annette Lafontaine,
Serge Terwagne i Sabine Vanhulle en el llibre ja citat, per a la classificació de rols de lectura agafo la idea
del document «Rols i estratègies de lectura», de Carlos Páez [Data de la consulta: 22.10.2014]. No
obstant això, són moltes les propostes que recullen aquesta idea i desenvolupen diferents rols per
treballar en el marc d’un cercle de lectura. En són una mostra, per exemple: «Reading circle» [Data de
consulta: 15.12.2014], «Les cercles de lecture: un dispositif favorisant la gestion de la compréhension et
l’autonomie du lecteur» [Data de la consulta: 18.12.2014], «Les cercles de lecture – Les rôles» [Data de
la consulta: 15.2.2015] o «Les cercles de lecture» [Data de la consulta: 14.2.2015]...
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Científic: Estableix connexions amb experiències personals, amb el món real, amb
la lectura o altres lectures. Ho fa a partir del que diuen o fan els personatges, a
partir del que succeeix en la història. Presenta mostres o evidències de la lectura
segons l’anàlisi que ha fet.

Periodista: Formula preguntes i intenta trobar les respostes adequades pel que fa
als personatges, sobre els fets, sobre el vocabulari. Les preguntes que faci han de
servir per ajudar a la comprensió de la història.

Escrivent: Selecciona i recull les idees més importants de la lectura, organitza les
idees (pot fer servir organitzadors gràfics, elaborar un esquema...). Té l’encàrrec
d’elaborar un resum del text.

Il·lustrador: Ha de visualitzar el que llegeix, de manera que això ajudi a la
comprensió de la lectura. Pot ser un dibuix sobre un fet emocionant de la lectura,
un personatge, una escena o com es veu un dels personatges. El més fàcil seria
fer un dibuix. També hi tindrien cabuda esquemes d’idees, seqüències de fets,
fotografies...

Caçador: És especialista a copsar les noves paraules o expressions que aprèn de la
lectura. Intenta trobar el seu significat. També es pot encarregar d’identificar
fragments de la lectura que són importants per a la seva comprensió.

Durant la lectura els alumnes actuen segons el rol14 que els ha tocat. En prenen notes
que compartiran posteriorment durant la conversa. Un cop s’ha acabat el temps de
lectura i treball individual, s’inicia la conversa. En aquest moment (i de manera
rotatòria en diferents sessions de treball) un dels alumnes adopta un nou rol, el de
Mestre de cerimònies.
Mestre de cerimònies: El seu paper consistirà a dinamitzar la conversa. Ha
d’intentar que tots els companys parlin de manera adequada i seguint l’ordre
pactat. Ha de promoure la conversa i enfocar els aspectes importants que es
vagin desenvolupant. Pren notes, com a conclusions de la conversa, i planifica la
següent sessió de lectura amb un nou repartiment de rols diferent del que s’ha
treballat fins ara.
14

En l’apartat «Materials per a l’alumnat» es presenten exemples de referents d’aula per facilitar la
feina de l’alumnat.
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Com organitzar-lo i portar-lo a la pràctica?
L’aula ordinària és l’espai adequat per a la realització d’un cercle de lectura. No cal,
doncs, un espai especial. No obstant això, també es poden fer a la biblioteca del
centre, per exemple. Tal com indica el seu nom, els cercles de lectura han de tenir
aquesta disposició per facilitar el treball autònom dels alumnes, l’intercanvi d’opinions
durant la conversa, a més de garantir la mobilitat del docent per observar i interactuar
amb tots els grups. Per tant, es pot optar per col·locar petits grups de taules segons el
nombre d’alumnes i agrupaments necessaris, o bé optar per disposar només les
cadires segons els grups necessaris de manera que quedin distribuïdes per tot l’espai
sense que el treball de cada grup interfereixi en els altres.
La seqüència de participació en un cercle de lectura comportaria els següents
moments:15
1. Presentació de la proposta de treball
Es comenta què són els cercles de lectura i es presenten com una estratègia per
aconseguir cooperativament ser cada cop lectors més estratègics i autònoms.
Es comenten els materials necessaris i com es distribuirà la lectura, així com
quines són les normes que s’han de tenir presents i com s’avaluarà l’activitat. 16
Es formen els cercles de lectura (grups de treball), tenint en compte que cada
cercle no ha de tenir més de 4 o 5 alumnes.
2. Els rols de participació
Es presenten i s’expliquen els rols17 que cada alumne haurà de treballar durant
la lectura. En cas que sigui necessari es resolen els dubtes i el docent modela el
funcionament en cadascun d’ells.
Dins de cada cercle de lectura (grup de treball) es reparteixen els rols, tenint en
compte que a cada sessió de lectura caldrà anar fent rotacions de rols de
manera que tots els membres de cada cercle hagin treballat tots els rols
establerts.
3. Modelatge i pràctica guiada
Per fer comprensible la feina que es proposa de fer amb els alumnes, és
altament recomanable acompanyar-los en una pràctica guiada sobre el
funcionament d’un cercle de lectura. Es pot fer servir una lectura breu, un
conte, un poema... En aquesta situació el docent comença llegint un fragment
de la lectura i modela les diferents estratègies que es volen treballar. A
continuació es demana als alumnes que practiquin l’estratègia continuant la
lectura. El docent acompanya en tot moment la participació en els rols,
suggerint i proposant idees de com aplicar un rol determinat.

15

Per a la seqüència d’aplicació faig una adaptació de la proposta esmentada a «Participer à un cercle
de lecture» [Data de la consulta 5.1.2015]
16
Més endavant desenvolupo aquesta informació.
17
D’entre tota la possibilitat de rols, s’escullen els necessaris segons el nombre de participants de cada
cercle de lectura (el nombre de cercles a l’aula dependrà de la divisió entre el nombre total d’alumnes
per 4 o 5 participants en un cercle).

13

4. Pràctica autònoma
Un cop s’ha entès la dinàmica, abans d’iniciar els cercles de lectura cal decidir
sobre quina lectura es treballarà.18 S’estableix el calendari de treball, el nombre
de sessions previstes i com es desenvoluparà la feina.
5. Avaluació de l’activitat
Cal preveure un temps per fer balanç de la feina feta, del que ha funcionat, del
que hauria de millorar, de l’opinió que es té sobre l’activitat, del treball en el
grup, de la participació de cada membre, de la responsabilitat en el treball de
cada rol, de la lectura...

Quins materials ens poden ser útils?
Com en qualsevol activitat que es fa a l’aula, és important disposar dels materials
necessaris per dur-la a terme. En el cas dels cercles de lectura són tres, els que ens
poden fer servei:


Fitxes de normes
Podríem incloure en aquest apartat tots els aspectes relacionats amb el
comportament social adequat a l’aula per fer-hi l’activitat, com tots els
aspectes relacionats amb el desenvolupament i la seqüència de l’activitat.



Referents per als rols del cercle de lectura
Cal facilitar la feina als alumnes quan se’ls demana que actuïn durant la lectura
des d’una determinada perspectiva o posicionament estratègic. Proporcionarlos, doncs, un referent que expliciti què cal fer en aquell rol (com han d’actuar),
així com una pauta per respondre segons el rol, permetrà que l’alumne
esdevingui cada cop més autònom en les sessions de lectura.



Fitxes per a l’avaluació
Les pautes d’avaluació han de ser compartides amb els alumnes des del principi
de l’activitat per tal que siguin conscients del que se’ls està demanant i què han
de fer per complir els requisits de la feina.

A continuació us presento alguns models de materials que es poden fer servir.

18

En el cas que ens ocupa, la lectura serà El capítol del Julian. Hi ha la possibilitat, també, de presentar
diferents llibres i entre tots escollir-ne un.
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NORMES I COMPROMISOS DE TREBALL
Seqüència de treball en un cercle de lectura

ABANS DEL CERCLE DE LECTURA


Tria un llibre d’entre els que s’han proposat a classe.



Organitza, amb el teu grup, la lectura (nombre de pàgines a llegir,
distribució dels rols...).



Tingues en compte les normes de treball i bon funcionament de la
classe.

DURANT LA LECTURA EN EL CERCLE


Uneix-te al teu grup de treball per formar el cercle de lectura.



Dedica el temps que s’hagi assignat a la lectura per llegir i aplicar el rol que t’ha tocat
aplicar en el fragment que has de llegir.

DESPRÉS DE LA LECTURA


Comparteix amb els teus companys de grup les impressions de lectura després d’haver
treballat el rol assignat.



Recolliu els vostres acords i compartiu-los amb tot el grup classe.



Repartiu-vos una nova distribució de rols per a una propera sessió de lectura en un
cercle de lectura.

Normes que cal tenir en compte per a la participació en un cercle de lectura
Durant el temps de lectura personal:

Per a la participació en el cercle de
lectura:

-

-

Et compromets a llegir el llibre.

-

Et compromets a treballar i a ser

-

a

llegir

el

llibre

Et

compromets

a

prendre

notes

segons el rol assignat.

Et compromets a col·laborar amb els
teus companys.

Després de la lectura personal:

compromets

segons el rol que se t’hagi assignat.

responsable.

-

Et

Per a la propera sessió en un cercle

de lectura:
-

Et compromets a participar en la

-

Et

compromets

a

col·laborar

per

conversa sobre la lectura.

planificar la següent sessió de treball

Et compromets a col·laborar amb els

(repartiment de rols...).

teus

companys

per

mantenir

una

conversa rica i profitosa.

-

Et

compromets

a

millorar

aspectes especificats en l’avaluació.
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els

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ

Sessió

Aplicació a l’aula d’un cercle de lectura (CdL)19
Agrupament
Desenvolupament

Temps

Lloc

15’

Aula

Col·lectiu

15’

Aula

Col·lectiu

20’

Aula

Petit grup

10’

Aula

Petit grup

15’
15’

Aula
Aula

Petit grup
Col·lectiu

10’

Aula

Petit grup

1

2

Observacions

Formació de grups i distribució
de rols.
Presentació i tria de lectures
Lectura individual i aplicació del
rol assignat.
Recollida
d’evidències
de
lectura.
Lectura del fragment que s’ha
acordat.
Aplicació del rol i recollida
d’evidències.
Conversa i acords de discussió.
Conversa en gran grup.
Decisió del nou fragment de
lectura i nova assignació de rols.

3
4
...
Taula per animar la conversa

De què podem parlar?












Com en podem parlar?




De la història, del tema.
Dels protagonistes, dels herois.
Dels altres personatges.
Dels moments que a un li agraden
Dels que ens agraden menys.
Dels moments que ens han posat
tristos.
De pel·lícules o d’altres històries
que un coneix sobre el mateix
tema.
De les il·lustracions.
De la portada.
Del títol que l’autor ha escollit.



19

Parlar a poc a poc, sense cridar.
No dir qualsevol cosa a la babalà.
Respectar el torn de paraula dels
altres.
Escoltar tothom fins que acabi
sense interrompre’l.

Basat en l’exemple de http://universdemaclasse.blogspot.fr/2012/02/les-book-clubs-ou-cercles-delecture.html [Data de la consulta: 7.2.2015]
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REFERENTS PER ALS ROLS DEL CERCLE DE LECTURA
A l’apartat «Materials per a l’alumnat» hi ha exemples de referents i pautes de treball
per a cada rol. Aquests materials són per als alumnes.
FITXES PER A L’AVALUACIÓ20
Avaluació de la discussió per part dels participants

Comportaments durant la
discussió
Tothom hi ha participat? Com? Per què?
Ens hem ajudat a explicar-nos les nostres
idees? Com?

De què hem parlat?
De què hem parlat especialment?

Què hem après de nou?

Hem discutit en profunditat? Hem fet
créixer les propostes o els temes?
Quines preguntes ens fem després de la
Hem pensat a organitzar la discussió?
discussió?
Com?
Algú ha animat la discussió?
Hem tingut en compte el temps?
Hem procurat que tothom se senti
escoltat i respectat? Com?
Què hem de tenir present (per millorar)
per a la propera discussió?
Com qualifiquem la nostra manera de discutir?
 Dolenta  Acceptable  Correcta  Bona  Genial

 ..................................

Com qualifiquem el contingut de la nostra discussió?
 Nul  Acceptable  Interessant  Apassionant  Genial  .............................
Quins aspectes, en relació amb la conversa, podríem millorar per a properes
ocasions?

20

La proposta d’avaluació del treball en un cercle de lectura és una adaptació de la proposta que
desenvolupen Lafontaine, A., Terwagne, S. i Vanhulle, S. a l’obra citada anteriorment.
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Avaluació de la meva participació a la discussió
Nom:
Llibre/ text:
Components del meu grup de discussió:
La nostra tasca:
Les meves intervencions per treballar el
contingut de la discussió
1. He parlat sobre la meva pròpia experiència
(o sobre els meus coneixements) del tema.
2. He proposat, com a mínim, una reflexió i
n’he pres nota.
3. He escoltat les idees dels altres, i les he
tingut en compte en les meves pròpies
intervencions.
4. He fet servir el text com a suport per
explicar les meves idees.
Com he fet avançar la discussió

Autoavaluació

Avaluació d’un
company

Autoavaluació

Avaluació d’un
company

1. He fet propostes per organitzar la discussió.
2. El meu paper durant la discussió: hi he
participat fent de secretari, de moderador,
vigilant el temps...
3. He evitat interrompre els altres.
4. He mirat tothom durant la discussió.
5. M’he centrat en el tema.
6. He procurat que tothom intervingués i
s’expliqués.
7. He ajudat a tenir un bon ambient de
discussió.
8. He respectat tothom, els he animat.
El que més valoro de la meva contribució a la discussió és
perquè

El que hauria de millorar per a properes participacions en discussions de lectura seria:
Em comprometo a millorar:
-
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Taula d’avaluació per a l’animador de la discussió
Nom:
Data:
Tema de discussió:
He aplicat correctament les
SEMPRE
tècniques d’animador de grup:
1. He plantejat preguntes per
estimular la discussió.
2. He guiat la discussió quan ha
calgut perquè els participants
poguessin avançar.
3. He procurat no implicar-me massa
en els continguts per ocupar-me
millor del grup.
4. He animat els participants a fer-se
preguntes els uns als altres.
5. He animat els participants a mirarse els uns els altres.
6. He vetllat perquè tothom
respectés als altres.
7. He ajudat el grup a preparar el
resum per exposar-lo al gran grup.
Els aspectes d’animador/a que he de millorar són:

SOVINT

NO GAIRE

GENS

Quin aspecte podria millorar per a futures ocasions?

1

2

3

4

5

6

7

El cercle de lectura a El capítol del Julian
La proposta de treball d’aquest dossier és aplicar l’estratègia dels cercles de lectura
mentre es llegeix El capítol del Julian. Per facilitar la feina us proposo, de manera
orientativa, una possible distribució de sessions de lectura. Cada sessió de lectura
comporta un cercle de lectura. La conversa col·lectiva que es deriva del treball fet en
cada cercle de lectura es pot fer en acabar cada cercle, o bé en acabar tot el llibre.
Segurament, però, caldrà dedicar sessions de lectura individual a l’aula i fora de l’aula.

19

Les activitats de lectura, de les quals parlaré més endavant, poden complementar el
treball que es fa en el cercle de lectura de manera independent per garantir la
comprensió de la lectura. Portar a la pràctica el cercle de lectura és una estratègia
interessant i recomanable. Ara bé, també es pot optar per llegir el llibre a títol
individual, aprofitar algunes de les activitats de lectura i acabar el treball amb una
sessió de conversa literària a classe. Les possibilitats són diverses. Per tant, dependrà
del treball que es vulgui fer amb els alumnes que ens decantem per una opció o l’altra.
En qualsevol dels casos, l’important és que un cop feta la lectura es dediqui un temps a
parlar-ne.
En el cas que opteu per desenvolupar l’estratègia dels cercles de lectura, la proposta
organitzativa seria la següent:

EL CAPÍTOL DEL JULIAN
1a PART: ABANS

2a PART: DESPRÉS

CdL 1

CdL 2

CdL 3

CdL 4

CdL 5

CdL 6

CdL 7

CdL 8

Capítols
1–4

Capítols
5–8

Capítols
9 – 12

Capítols
13 – 16

Capítols
17 – 18

Capítols
19 – 20

Capítols
21 – 22

Capítols
23 – 26

Conversa
en petit
grup

Conversa
en petit
grup

Conversa
en petit
grup

Conversa
en petit
grup

Conversa
en petit
grup

Conversa
en petit
grup

Conversa
en petit
grup

Conversa
en petit
grup

Conversa en gran grup
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MATERIALS PER A L’ALUMNAT
En aquesta secció trobareu els materials que es poden facilitar als alumnes per dur a terme la
seva feina en el cercle de lectura. Els materials21 són els següents:

1. El compromís de treball al cercle de lectura (pàgina 22)
2. Assignació de rols per sessions (pàgina 23)
3. Els rols del cercle de lectura (pàgines 24 a 30)
4. Presa de notes per a la conversa i la discussió sobre la lectura (pàgines 24 a 30)
5. Valoració final del cercle de lectura (pàgina 31)
6. L’autoreflexió (pàgina 32)

21

La proposta que faig parteix dels exemples que he trobat a internet en diferents webs. En especial,
destaco els següents: Les book clubs ou cercles de lecture [Data de la consulta: 7.2.2015], Literature
Circles Resource Center [Data de la consulta: 9.2.2015], Reading circle [Data de la consulta: 15.12.2014]
i Les cercles de lecture: un dispositif favorisant la gestion de la compréhension et l’autonomie du lecteur
[Data de la consulta: 18.12.2014]
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Compromís lector
Amb la participació en aquest cercle de lectura em comprometo a:

-

Llegir el llibre: _____________________________________________

-

Acabar de llegir la part corresponent segons que s’hagi decidit en el
calendari de treball.

-

Prendre anotacions segons el rol de lectura assignat, per poder compartir
les meves impressions de lectura amb els meus companys de grup.

-

Portar el meu llibre i les meves notes cada dia que fem un cercle de
lectura.

-

Participar en les discussions en el meu cercle de lectura i aportar les
meves opinions i impressions quan ho compartim en gran grup.

-

Ajudar els altres en la lectura per comprendre millor el que hem llegit.

-

Treballar amb els altres companys del cercle per fer aportacions riques,
raonades i justificades quan compartim la lectura en gran grup.
Data: __________________________

Nom i signatura dels participants en el cercle de lectura

1 ____________________________________

4 ____________________________________

2 ____________________________________

5 ____________________________________

3 ____________________________________

6 ____________________________________
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Assignació de rols

Detectiu

Científic

Periodista

Escrivent

Il·lustrador

Caçador

Mestre de cerimònies

Els rols que tinc assignats
Sessió 1 __________________________

Data __________________________

Sessió 2 __________________________

Data __________________________

Sessió 3 __________________________

Data __________________________

Sessió 4 __________________________

Data __________________________

Sessió 5 __________________________

Data __________________________

Sessió 6 __________________________

Data __________________________

Sessió 7 __________________________

Data __________________________

Sessió 8 __________________________

Data __________________________
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Detectiu
Què has de fer?
-

Has de fer prediccions mentre llegeixes. T’has de respondre la pregunta:
què passarà a partir d’ara? Pensa que les prediccions t’ajudaran a estar
més involucrat en la lectura.

-

Has de fer deduccions (inferències) a partir de pistes de la lectura .
Aplica el que saps, la teva experiència, i escriu les teves conclusions .
Pensa que llegir entre línies et permetrà treure més informació.

Les anotacions del detectiu
PREDICCIONS DE LA LECTURA (anoto les pàgines de la lectura)
LA MEVA PREDICCIÓ ÉS...

HO DIC PERQUÈ...

INFERÈNCIES DE LA LECTURA (anoto les pàgines de la lectura)
PISTA DEL TEXT

EL QUE JO SÉ ÉS...

24

LA MEVA INFERÈNCIA

Científic
Què has de fer?
-

Has de fer connexions amb el que saps del món real, amb experiències
personals teves o bé amb altres parts de la lectura (o d’altres lectures).
Pensa que, quan llegeixes, hi ha coses dels personatges o dels fets que

et recorden fets que t’han succeït a tu, que has vist en algun lloc o bé
que has llegit en una altra lectura. Això millora la teva comprensió.
-

Has de tenir cura d’explicar bé les teves connexions!

Les anotacions del científic
CONNEXIONS AMB MI MATEIX
-

A mi m’ha passat el mateix:

-

De manera semblant m’ha passat això:

-

He tingut els mateixos sentiments:

CONNEXIONS AMB EL MÓN REAL

CONNEXIONS AMB LA LECTURA

-

-

En el món real també hi ha
persones que...

Esdeveniments
amb

fets

que

relaciono

anteriors

de

la

que

he

lectura:

-

En el món real hi ha fets com

-

aquests:

Fets

o

comentaris

llegit en altres lectures:
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Periodista
Què has de fer?
-

Has

de

fer

preguntes

sobre

els

personatges

(com

són,

com

es

comporten...), sobre els fets (el que succeeix en la història), coses que
no quedin clares (dubtes que tinguis de la lectura), preguntes que li

faries a l’autor... Pensa que fer-te preguntes et fa entrar més en la
història i entendre millor tot el que hi passa.
-

Has d’intentar de trobar la resposta a aquestes preguntes.

Les anotacions del periodista

(anoto les pàgines a què faig referència)
PREGUNTA 1

RESPOSTA

PREGUNTA 2

RESPOSTA

PREGUNTA 3

RESPOSTA

PREGUNTA 4

RESPOSTA
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Escrivent
Què has de fer?
-

Has d’identificar les idees principals, el que és important de la lectura i
redactar un resum. Pensa que si ets capaç d’expressar amb les teves
pròpies paraules què passa en la història, això voldrà dir que has entès

molt bé la lectura que has llegit.
-

Per escriure el teu resum, t’aniria bé fer una llista amb les idees
importants de la lectura.

Les anotacions de l’escrivent

IDEA 1

EL MEU RESUM

IDEA 2

IDEA 3

IDEA 4

IDEA 5

IDEA 6
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Il·lustrador
Què has de fer?
-

Has

d’intentar

personatges,

imaginar

una

part

en
que

el

teu

t’ha

cap

fets

agradat

de

la

història,

especialment,

el

els
que

interpretes... Visualitza el que llegeixes, com si estiguessis veient la

pel·lícula del que passa en aquesta lectura. Pensa que fer-te imatges
mentals del que «veus» de la història t’ajudarà a entendre millor la
lectura i entendre millor el que l’autor ens vol explicar, i el que ens vol
transmetre.

Les anotacions de l’il·lustrador

Aquesta visualització fa referència a la

He escollit aquesta part perquè...

part del llibre:
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Caçador
Què has de fer?
-

Mentre llegeixes has de fixar-te en aquelles paraules o expressions que
siguin difícils. Intenta esbrinar el seu significat. Pensa que si et quedes
amb dubtes de vocabulari, segurament no acabaràs d’entendre bé el que
l’autor ens vol transmetre amb aquesta narració.

-

També

pots

anotar

fragments

que

et

semblin

interessants,

emocionants...
-

Has de justificar per què has escollit aquestes paraules o fragments.

Les anotacions del caçador
PARAULA 1

Significat

PARAULA 2

Significat

PARAULA 3

Significat

PARAULA 4

Significat

PARAULA 5

Significat

He triat aquestes paraules perquè:

Un fragment interessant de la lectura
és:

 No les coneixia
 M’han agradat
 Crec que són importants
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Mestre de cerimònies

Què has de fer?
-

La teva feina consisteix a estimular la conversa dins del teu cercle de

lectura.
-

És important que durant la conversa intentis que tots els membres del
teu grup parlin i discuteixin sobre aspectes importants de la lectura.

Exemples de preguntes que poden afavorir l’intercanvi d’opinions
-

Qui? On? Per què? Com? Quan?

-

Quina és la idea més important de la lectura?

-

Per què creus que l’autor...?

-

Quin és el teu personatge preferit? Per què?

-

Què en penses de...?

-

Quina paraula nova has après? Com has sabut el seu significat?

-

T’ha agradat aquesta part de la lectura? Per què?

-

Hi ha alguna cosa que t’hagi fet pensar en un fet de la teva vida, en
alguna cosa que ja sabies o t’ha recordat una altra lectura?

-

Com creus que continuarà la història?

-

Què has après d’aquesta lectura?

-

...
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Valoració del cercle de lectura
Nom ________________________________________ Data ______________
Lectura __________________________________________________________
En una escala d’1 (gens) a 5 (molt), expressa la teva opinió
He llegit el llibre en els terminis establerts.

1

2

3

4

5

He entès la història que explica la novel·la.

1

2

3

4

5

La història que explica el llibre m’ha agradat.

1

2

3

4

5

Llegiria un altre llibre d’aquest autor.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

He escoltat els altres.

1

2

3

4

5

He respectat les opinions dels altres.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

M’he esforçat per treballar els rols dins el
cercle de lectura.
He après a treballar una lectura com un
lector competent (aplicant estratègies) .
He participat activament durant la conversa
en el cercle de lectura.

M’agradaria participar en un altre cercle de
lectura.
M’ha agradat de compartir la lectura amb els
companys de classe (en gran grup).

Digues quin és el rol que més t’ha agradat i

per què penses que ho has fet

millor en aquest rol que en els altres?

Quin rol t’ha agradat menys? Per què?

Has necessitat molta ajuda dels teus companys per entendre la novel·la?

Què destacaries del llibre que has llegit?
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Pauta de coavaluació i autoavaluació dels rols en el cercle de lectura

Rol 6

Rol 5

Rol 4

Rol 3

Rol 2

Rol 1

Rol 6

Rol 5

Rol 4

Rol 3

Rol 2

Rol 1

Rol 6

Coavaluació / Dia: ____________ Coavaluació / Dia: ____________

Rol 5

Rol 4

Rol 3

Rol 2

Rol 1

Autoavaluació

Preparació del rol:
- Lectura del fragment.
- Treball aplicat en les tasques segons el rol.
Durant la conversa:
- Aporta idees.
- Respecta les opinions.
Acabada la conversa:
- S’autoavalua.
- Participa en l’avaluació dels membres del grup.

Preparació del rol:
- Lectura del fragment.
- Treball aplicat en les tasques segons el rol.
Durant la conversa:
- Aporta idees.
- Respecta les opinions.
Acabada la conversa:
- S’autoavalua
- Participa en l’avaluació dels membres del grup.
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Rol 6

Rol 5

Rol 4

Rol 3

Rol 2

Rol 1

Rol 6

Rol 5

Rol 4

Rol 3

Rol 2

Rol 1

Rol 6

Rol 5

Rol 4

Rol 3

Rol 2

Rol 1

Coavaluació / Dia: ____________ Coavaluació / Dia: ____________ Coavaluació / Dia: ____________

ACTIVITATS DE LECTURA

Activitats de lectura
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Recorda que Wonder és el
llibre que precedeix El capítol
del Julian. En cas que ja
hagis llegit Wonder, i abans
de treballar aquesta nova
lectura, us proposo unes
activitats per relacionar els
dos llibres.

de

Wonder

El capítol del Julian

1. Compara les dues portades i assenyala quines semblances o diferències hi detectes.
Fes servir aquesta taula i relaciona les dues portades segons els aspectes indicats.

Semblances

Diferències

Pel que fa a la imatge

Pel que fa a la imatge

Pel que fa al títol

Pel que fa al títol

Pel que fa a la resta
d’elements

Pel que fa a la resta
d’elements
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Abans de llegir

Abans
llegir

2. Quines coses recordes sobre el Julian, de la lectura que vas fer de Wonder? Posa a
prova la teva memòria i omple el carnet de personalitat del Julian.

Escola: ______________________________ Curs: ________________

Responsabilitat amb els estudis: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Relacions personals amb els altres: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Conductes que el caracteritzen: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Control de les emocions: ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Pel que recordes de la lectura de Wonder, quins creus que són els motius que pot tenir
el Julian per tractar malament l’August?:
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Abans de llegir

Nom: ___________________________________ Edat: ____________

4. Tens present el precepte que el Julian envia al Sr. Browne durant les vacances d’estiu?

PRECEPTE DE JULIAN ALBANS
Julian Albans

a) Què vol expressar el Julian amb aquestes paraules?

b) Creus que el Julian podrà començar de nou i assumir els seus errors?

5. Fes una mica de memòria i digues què destacaries dels personatges de Wonder.
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Abans de llegir

«De vegades va bé tornar a començar.»

El capítol del Julian
6. Si bé a la portada de Wonder predominava el color blau, ara a El capítol del Julian el
color dominant a la portada és el groc. Consulta els següents enllaços i veuràs que
el color groc té valors positius i negatius.
http://ca.wikipedia.org/wiki/Simbologia_dels_colors#Groc
http://www.fotonostra.com/grafico/lenguajecolor.htm
http://www.upf.edu/pdi/dcom/xavierberenguer/recursos/ima_dig/_8_/estampes/d1_3.html
http://www.webusable.com/coloursMean.htm#amarillo
http://revistainspalleja.blogspot.com.es/2013/04/significat-dels-colors.html
http://www.mind-surf.net/diccionario/c.htm#colores

a) Per què creus que el dissenyador va optar per aquest color?

b) Podem relacionar d’alguna manera el significat d’aquest color amb el que ja
sabem sobre el Julian (el seu caràcter, la seva manera de ser i actuar...)? Per què?

c) Quin valor positiu del color groc associaries amb el Julian? I un de negatiu?
Justifica la teva resposta.
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Abans de llegir

Mirem-nos, ara, amb
una mica més de calma
El capítol del Julian,
fulleja’l i aventura’t a fer
prediccions de lectura.

7. Fixa’t en el títol d’aquesta novel·la: El capítol del Julian.
a) Quina diferència hi ha entre els termes «llibre» i «capítol»?

c) Llegeix aquest article de Jordi Basté a La Vanguardia del 21 de desembre de 2014:
-

Sabries explicar que és un spin-off?

Abans de llegir

b) Per què creus que el títol és El capítol del Julian?

- Què ens explicarà de nou aquest llibre? I què sabrem ja?

d) Com has de llegir, doncs, El capítol del Julian?
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Recorda que un bon lector és
aquell que és capaç de fer
connexions amb el que ja
sap, amb el que llegeix, o
amb el coneixement que té
del món.

https://www.youtube.com/watch?v=dboXbr7O3Eo

9. Sabries trobar un vídeo, una imatge, una frase que et permetés fer una connexió amb
la manera de fer, pensar o actuar del Julian, pel que saps d’ell fins ara?
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Abans de llegir

8. Mira el següent vídeo i digues per què podem establir una clara connexió amb
Wonder.

10. Llegeix la contraportada d’El capítol del Julian i contesta les dues preguntes que s’hi
plantegen tot fent hipòtesis de lectura.
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Abans de llegir

Llegir la contraportada
d’un llibre és una bona
manera de començar a
conèixer la lectura que
hem decidit de llegir. A
més, ens permet de fer
hipòtesis i prediccions
sobre el text.

http://ca.wikipedia.org/wiki/Assetjament_escolar
Fragment de l’entrada

Relació amb Wonder
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Abans de llegir

11. A la contraportada del llibre apareix la paraula bullying. En català, en diem
«assetjament». Consulta la definició que apareix a la Viquipèdia i indica quins
fragments de l’entrada enciclopèdica coincideixen amb fets que has llegit a
Wonder.

Els pares del Julian...

El Julian continua pensant
que...
L’August...

Apareix un nou personatge
que...

Jo, lector, tinc la intuïció que...
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Abans de llegir

12. Continuem fent prediccions! Estàs a punt de començar a llegir aquest nou capítol
que ve a continuació de Wonder. Abans, però, pensa una mica sobre què t’esperes
trobar en la lectura i fes prediccions sobre aquests aspectes. No t’oblidis d’afegir-hi
una aportació pròpia!

13. Obre el llibre per la pàgina 3 i llegeix la citació que encapçala El capítol del Julian.
Quin significat li donaries en relació amb el que ja saps del Julian? Afegeix més
idees a la següent llista.

Ian Maclaren

-

No guardis rancor als altres i sigues
compassiu.
Tothom té problemes i dificultats, no
només nosaltres.
es
es

-

es

-

es

-

es

-

14. Ara obre el llibre per la pàgina 5 i llegeix-la amb deteniment. Després contesta les
preguntes que trobaràs a continuació.

Un consell: fes aquesta
activitat tot just abans de
començar a llegir aquesta
part del capítol.
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Abans de llegir

«Sigues considerat, perquè tothom que
coneixes està lliurant una dura batalla»

a) Fixa’t en el títol que encapçala la lectura: «Abans». Què creus que ens
explicarà l’autora en aquesta part de la lectura?

15. Ara obre el llibre per la pàgina 77 i llegeix-la amb deteniment. Després contesta les
preguntes que trobaràs a continuació.

Un consell: fes aquesta
activitat tot just abans
de començar a llegir
aquesta part del capítol.
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Abans de llegir

b) Quina relació poden tenir la citació de, La casa de Asterión, de Jorge Luis Borges
i la d’El senyor de les mosques ,de William Golding, amb la lectura que tot just
has de començar?

a) Fixa’t en el títol que encapçala la lectura: «Després». Què creus que ens
explicarà l’autora en aquesta part de la lectura?

«La
complainte
du
partisan» és una cançó
escrita
l’any
1943,
durant
la
Segona
Guerra Mundial, per
Emmanuel D’Astier de
la Vigerie i Anna Marly.
Es va fer molt popular i
va esdevenir un dels
himnes
de
la
Resistència
Francesa
durant
l’ocupació
alemanya.

c) Escolta la cançó «The partisan»22 i rellegeix el fragment que se cita en aquesta
pàgina del llibre i digues:
- Per què creus que l’autora ha escollit aquesta cançó en aquest precís
moment de la història?
- Com podem relacionar les paraules «ombres» i «llibertat» amb la
història del Julian?

La cançó explica la
dramàtica història d’un
camperol francès que
després
de
perdre
dona i fills, pren les
armes en contra dels
soldats alemanys. Tot i
el
dramatisme
dels
fets, en la cançó es
manté l’esperança per
una llibertat que aviat
ha d’arribar.

22

Versió de 1969 (Leonard Cohen), versió de 2008 (Leonard Cohen), versió en català i castellà
(Espaldamaceta i Maria Rodés).
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Abans de llegir

b) Quina relació podem establir entre les paraules d’El llibre de la selva, de
Rudyard Kipling i tot el que saps fins ara del Julian?

Recomanacions per a la lectura

1. Prenguessis notes d’aquelles frases, fragments, idees que
més t’han agradat, sorprès o impactat.
2. Prenguessis notes d’aquelles frases, fragments, idees que
no t’han agradat.
3. Anotessis les connexions que has fet amb altres lectures,
amb informacions que ja coneixies o el que saps sobre el
món.
4. Escrivissis els dubtes que t’ha generat la lectura i que
voldries compartir amb els teus companys i companyes.
5. T’apuntessis les preguntes que voldries compartir amb
altres lectors que han llegit el llibre.
6. Pensessis en altres lectures que has fet i s’assemblen a
aquesta.
7. Tinguessis ben present el que has entès del llibre, com
veus els personatges, el que has après del tema...

I, sobretot, que gaudissis de la lectura!!!!

http://pixabay.com/en/scrolls-rolls-papyrus-papers-34607/
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Recomanacions per
a la lectura

Recorda que per fer una bona lectura, per després comentar-la
amb els teus companys i companyes de classe, seria convenient
que:

1a PART: ABANS (Pàg. 5 – 76)
1. El primer capítol de la lectura és «Normal». Recorda que a Wonder, el primer
capítol també duia per títol «Normal». Què vol dir «normal» per a l’August i per al
Julian? Ho entenen de la mateixa manera? Anota els punts en comú i els aspectes
en què difereixen.

NORMAL
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Durant la lectura

Durant la lectura la lectura
1a part: abans

Melissa
Albans

CAPÍTOL:

CAPÍTOL:

CAPÍTOL:

CAPÍTOL:

CAPÍTOL:

CAPÍTOL:

Com és?

Com es
comporta?
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Com és la seva
relació amb el
Julian?

Durant la lectura

2. Els pares del Julian tindran un paper important en tot el llibre. Fixem-nos ara en la
mare del Julian, la Melissa Albans. Recull anotacions per saber com és la mare del
Julian.

4. Com se sent el Julian abans de conèixer l’August? Cerca la resposta en el capítol «El
senyor Culet». Si en algun moment tu t’has trobat en una situació com aquesta, explica
què senties.

JULIAN

JO
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Durant la lectura

3. El Jack havia estat amic del Julian abans de conèixer l’August. Cerca exemples de la
lectura que ens ho demostrin en el capítol «La trucada».

5.

Què vol dir el Julian amb la següent afirmació (pàg. 14)?

Jo penso que el Julian considera que els adults...

6. Rellegeix les paraules del Sr. Culet (pàg. 16) quan parla amb el Julian, el Jack i la
Charlotte. Explica una situació que hagis viscut i que justifiqui el que vol expressar el
Sr. Culet.
En una ocasió jo...

«Una de les coses que aprens, quan et fas vell
com jo, és que de vegades se’t presenten
situacions completament noves per a tu i que no
tens ni idea de què has de fer. No hi ha cap llei
que et digui com has d’actuar en cadascuna de les
situacions en què et trobes a la vida. Per això jo
sempre dic que és millor passar-se de considerat.
El secret és aquest. Si no sabeu ben bé com
actuar, sigueu considerats. Segur que així no us
equivoqueu.»
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Durant la lectura

«No sé per què els adults es molesten a donar conversa als
nens. Ens fa sentir molt estranys. Vull dir: jo personalment no
tinc cap problema per parlar amb adults –potser perquè viatjo
molt i he parlat amb molts adults–, però a la majoria de nens
no els agrada gens parlar amb els grans. És així. Per
exemple, si veig els pares d’un amic i no som a dins de
l’escola, intento evitar el contacte visual per no haver de parlar
amb ells. És que se’m fa estrany.»

Jo penso que el Julian actua així perquè...

8. Quan llegeixis el capítol «Pànic» descobriràs perquè el Julian ha actuat així amb
l’August. Entens ara la reacció que ha tingut el Julian? Creus que el Julian «té un
problema greu»? El que has descobert ara coincideix amb la justificació que has
escrit a la pregunta anterior?
El que he descobert sobre el Julian em fa pensar que...

9. Quina explicació trobes al somni que té el Julian i ens explica al capítol «La foto de
curs»?
No és el mateix un somni que un malson, la
diferència és que quan parlem de...

«Aquella nit vaig tenir el mateix
malson que tenia sempre des que
havia començat el curs. Vaig
caminant pel passadís principal i tots
els nens estan davant del seu
armariet mirant-me fixament i parlant
fluixet de mi, mentre jo passo pel
costat. Continuo escales amunt fins
que arribo al lavabo, i aleshores em
miro al mirall. Però quan em veig a
mi mateix resulta que no sóc jo, qui
estic veient. És l’Auggie. I aleshores
començo a xisclar.»

El fet de somniar la cara d’una altra persona, crec que
vol dir...

«Els somnis són el mirall de l’ànima». Això em fa
pensar que el Julian...
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Durant la lectura

7. Al capítol «La primera impressió» el Julian veu per primera vegada l’August. Fixa’t
en les reaccions que té el Julian i intenta entendre-les. Quina explicació hi donaries?

Feblesa

La mare del Julian comenta que l’escola
hauria d’haver “preparat” millor els alumnes
abans de rebre l’August a l’escola.

Comprensiu

Desesperació

El pare del Julian intenta treure “ferro a
l’assumpte” i treu importància a aquest fet.

Sorpresa

La mare del Julian considera que és un
assumpte molt greu ja que no ha estat
informada de res.

Resignació

La mare del Julian pateix pel Julian. Només té
ulls per veure i entendre el seu fill.

Ràbia

La mare del Julian és conscient dels
problemes d’ansietat del Julian i se’n
preocupa.

Esperança

Tristesa

El Julian no està gens d’acord amb els seus
pares sobre “el seu problema”.

Por

El Julian considera que la culpa de tot és de
l’August per haver anat a la seva escola.

Amor

La mare del Julian justifica l’actitud del Julian
i li dóna la raó.
La mare del Julian ha retocat la foto per fer
feliç el Julian.

Llàstima

El pare del Julian considera que retocar la
foto no soluciona res.

Orgull

El Julian se sent feliç, abraça sa mare, però
sap que això no soluciona res.

Inseguretat

Incredulitat
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Durant la lectura

10. Llegeix amb deteniment la conversa que el Julian manté amb els seus pares al
capítol «Photoshop». Classifica les expressions que cada personatge diu segons el
sentiment que desprenen les seves paraules. En acabat, digues quin sentiment
predominant.

RETRAT ROBOT DE PERSONALITAT
DADES GENERALS

FOTOGRAFIA

Nom:
Relació amb el
protagonista:

TRETS DE CARÀCTER
(Descriu els trets de caràcter i
personalitat fent servir adjectius)

(Dibuixa el personatge o enganxa’n una
imatge aproximada segons com el
visualitzis)

-

ANOTACIONS
Quines accions d’aquest personatge
posen en evidència la seva personalitat?

Quins fets fan canviar el personatge
d’actitud o manera de ser?

Coneixes algú així?

ASPECTES POSITIUS
El que més m’agrada d’aquest
personatge és...

ASPECTES NEGATIUS
El que no m’agrada d’aquest personatge
és...
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Durant la lectura

11. Ara que anem avançant en la lectura, ja vas coneixent una mica més la mare i el
pare del Julian. Elabora el retrat robot de la seva personalitat. Cada cop que
descobreixis algun tret nou, o que vegis que van canviant d’actitud o de manera de
ser, anota-ho o revisa els teus comentaris.

DADES GENERALS

FOTOGRAFIA

Nom:
Relació amb el
protagonista:

TRETS DE CARÀCTER
(Descriu els trets de caràcter i
personalitat fent servir adjectius)

(Dibuixa el personatge o enganxa’n una
imatge aproximada segons com el
visualitzis)

-

ANOTACIONS
Quines accions d’aquest personatge
posen en evidència la seva personalitat?

Quins fets fan canviar el personatge
d’actitud o manera de ser?

Coneixes algú així?

ASPECTES POSITIUS
El que més m’agrada d’aquest
personatge és...

ASPECTES NEGATIUS
El que no m’agrada d’aquest personatge
és...
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Durant la lectura

RETRAT ROBOT DE PERSONALITAT

«Escolteu, al principi no tenia cap mala intenció. Vull dir que no sóc un nen
dolent. Sí que de vegades faig bromes, però no són bromes cruels. Només
són bromes per burxar una mica la gent. Tampoc cal prendre’s les coses tan
a la valenta! D’acord, de vegades potser faig alguna broma una mica cruel,
però sempre quan la persona no em sent. Si és una cosa que realment li
pugui fer mal, no l’hi dic mai a la cara. Vaja, que no faig bullying ni em
dedico a crear mal rotllo, tios.
Ei, col·legues! No es pot tenir la pell tan fina!» (pàg. 35, «Mala intenció»)
En opinió meva el comportament del Julian...

AGRESSIONS SOCIALS

AGRESSIONS VERBALS

13. Tant en El capítol del Julian com a Wonder som coneixedors de les malifetes que el
Julian comet contra l’August. Classifica-les segons el tipus d’assetjament que consideris
que s’està produint.

AGRESSIONS FÍSIQUES

AGRESSIONS SEXUALS
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Durant la lectura

12. Com entén el Julian el concepte d’assetjament o bullying? Consulta el següent
enllaç i justifica si l’actitud i la manera d’actuar del Julian respon a un
comportament assetjador.

CAPÍTOL

Prova de lectura

CAPÍTOL

Prova de lectura

CAPÍTOL

Prova de lectura

CAPÍTOL

Prova de lectura

CAPÍTOL

Prova de lectura

15. Llegeix el capítol «La festa» i busca-hi exemples que es refereixin als següents
aspectes:
Moments de la lectura que em demostren...

Un moment «supermare»
El Julian dubta sobre el
paper rellevant que està
agafant la seva mare en
aquest assumpte.
No tothom pensa igual que
la mare del Julian.
A la mare del Julian sempre
li agrada quedar bé davant
de tothom.
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Durant la lectura

14. El Julian és un nen, un bon nen. D’alguna manera, l’autora ens va justificant durant
tot el llibre el comportament del Julian i ens va deixant entreveure que no té
malícia. Recull mostres de la lectura que corroborin aquesta afirmació.

El doctor Jansen va demanar als pares del
Julian...

Aleshores el Julian confessa que...

La mare del Julian pensa que...

El Julian, tot i saber....

Però el doctor Jansen...

no...

Per a sorpresa dels pares...

Els doctor Jansen i el senyor Culet han
decidit...
I recomanen...

Els doctor Jansen comenta que...

La mare del Julian...

Però la Melissa Albans l’interromp...

El senyor Culet dóna...

El pare del Julian...
En canvi, la mare del Julian...

El Julian, però...

El senyor Culet considera que...

Però el senyor Culet...

Els pares del Julian se senten...
Finalment, el senyor Culet...

El doctor Jansen pregunta...

Finalment, el Julian...

Però la Melissa Albans...

Aleshores...
El doctor Jansen intenta...
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Durant la lectura

16. En els capítols «El despatx del doctor Jansen», «Proves» i «El veredicte» trobem la
conversa entre la direcció de l’escola, el Julian i els seus pares. Completa el següent
esquema a fi de resumir els esdeveniments més importants que es produeixen en
aquesta conversa.

PARE

MARE

JULIAN

Què ha dit?

Què li queda per dir?

CONTINUACIÓ DE LA CONVERSA
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Durant la lectura

17. Al capítol «Fora de l’escola» el Julian manté una conversa amb els seus pares que es
veu interrompuda pel vigilant de l’edifici on viuen. Com creus que hauria continuat
la conversa? Escriu-la. Abans, però, planifica la feina i pensa què ha dit i què li
queda per dir a cada membre de la família Albans.

Sí, perquè...

No, perquè...

19. La tornada a l’escola del Julian després de l’expulsió no és gens fàcil per a ell. Els
companys de classe han decidit deixar-lo de banda després de tots els fets que han
succeït durant el curs escolar. Reflexiona i analitza aquesta situació ajudant-te
d’aquestes preguntes i a continuació formula unes conclusions sobre aquest
assumpte.

PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ
o
o
o
o

Creus que el grup actua correctament amb el Julian?
Quina posició ha adoptat l’escola en tot aquest afer?
Consideres que ignorar el Julian és una mena d’assetjament per part de tot el grup?
Quines altres actituds, accions o comportaments podrien haver tingut els companys de classe amb
el Julian?

ESPAI PER A L’ANÀLISI I L’OPINIÓ
PERSONAL
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Durant la lectura

18. Al capítol «Primavera» el Julian té un nou somni. Podríem considerar que es tracta
d’un somni premonitori? Per què?

a) Per què creus que el Julian no vol escriure la carta de disculpa? Com creus que
se sent, ara? Què t’ho fa pensar?
b) Què hauries fet tu si haguessis estat el Julian?
Primer, individualment, escriu tres raons que consideris oportunes per a cadascuna
d’aquestes preguntes. En segon lloc, comparteix en petit grup les teves opinions.
Entre totes les aportacions elaboreu una resposta única.

JO

EN GRUP, HEM DECIDIT QUE...

Qüestió 1

Qüestió 1









Qüestió 2

Qüestió 2
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Durant la lectura

20. «El senyor Culet» és l’últim capítol de la primera part de la lectura. En aquest
capítol el Julian i el senyor Culet mantenen una conversa. Reflexiona sobre
aquestes qüestions:

2a PART: DESPRÉS (Pàg. 77 – 126)

RETRAT ROBOT DE PERSONALITAT
DADES GENERALS

FOTOGRAFIA

Nom:
Relació amb el
protagonista:

TRETS DE CARÀCTER
(Descriu els trets de caràcter i
personalitat fent servir adjectius)

(Dibuixa el personatge o enganxa’n una
imatge aproximada segons com el
visualitzis)

-

ANOTACIONS
Quines accions d’aquest personatge
posen en evidència la seva personalitat?

Quins fets fan canviar el personatge
d’actitud o manera de ser?

Coneixes algú així?

ASPECTES POSITIUS
El que més m’agrada d’aquest
personatge és...

ASPECTES NEGATIUS
El que no m’agrada d’aquest personatge
és...
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Durant la lectura

2a part: Després
1. En aquesta part de la història coneixem un nou personatge: la grandmère, l’àvia del
Julian. Llegeix el capítol «Vacances d’estiu» i fes el retrat robot de la personalitat de
l’àvia a partir de la informació que en vagis obtenint en la teva lectura.

2.

3. El Sr. Browne és un dels professors més apreciats pel Julian. Què en penses tu,
d’aquest professor de llengua? De ben segur que al llarg dels teus estudis t’has trobat
amb un professor o professora que «t’ha marcat». Sabries explicar-ne el motiu?
Tinc molt bon record del professor/a...

La meva opinió sobre el Sr. Browne és...

4.
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Durant la lectura

El Sr. Browne escriu un correu (pàg. 84-85) al Julian durant les vacances. Si tu fossis
el Julian, què li respondries? Fes-ho!
Per escriure aquest correu, posa’t en la pell del Julian, tingues present els seus
sentiments i emocions quan rep aquest correu. Un cop fet això, ja podràs redactarlo.

TEMA

ON?
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Durant la lectura

4. En aquesta part de la lectura, l’àvia explica al Julian un record del seu passat. Llegeix
els capítols «La història de la Grandmère», «Tourteau» i «Julian». Després omple el
següent esquema amb la informació més important del passat de l’àvia del Julian.

L’àvia decideix explicar al Julian una vivència de la seva infantesa.
Quin sentit té que decideixi explicar-li-ho?

Algun cop t’ha passat que un familiar teu (pares, tiets, avis...) t’hagin
explicat una història personal? Et va resultar d’ajuda?

Creus que aquesta història serà d’ajuda per al Julian?
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Durant la lectura

5. Reflexionem una mica sobre la història que l’àvia explica al Julian i traslladem-ho al
terreny personal.

«-Grandmère –li vaig dir al cap d’una estona–, jo crec que és la cosa més trista que he sentit en ma
vida! Ni tan sols sabia que havies viscut la guerra. Vull dir que el pare no m’ha explicat mai res de tot
això.
Va arronsar-se d’espatlles.
–Podria ser que jo no l’hi hagués explicat mai, aquesta història –va dir–. És que no m’agrada parlar de
coses tristes, ¿saps? En certa manera encara sóc aquella neneta superficial. Però quan t’he sentit
parlar d’aquest noiet de la teva escola, no he pogut evitar pensar en el Tourteau, en la por que li havia
tingut, en que malament que el vaig tractar només perquè era deforme. Aquells nens es van portar tan
malament amb ell, Julian! Se’m trenca el cor només de pensar-hi.»
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Durant la lectura

6. La història del Tourteau ha de servir al Julian per aprendre, per treure’n una lliçó.
Digues quins fets de la història de l’àvia han de servir al Julian per reflexionar.
Abans de contestar, rellegeix aquesta conversa que mantenen el Julian i la seva àvia
un cop ha acabat d’explicar-li la història del Julian Beaumier, el Tourteau.
Segurament, aquesta conversa et donarà pistes per fer aquesta activitat.

El Julian descobreix...

«Quan va dir allò, no ho sé...
va ser com si se’m trenqués
alguna cosa per dins. Va ser
de cop, sense esperar-m’ho.
Vaig mirar a terra i, de cop i
volta, vaig començar a plorar.
I quan dic que vaig començar
a plorar, no em refereixo a un
parell de llàgrimes caient
galtes avall... vull dir una
plorera a gran escala i amb
mocs a sac.»

El Julian s’adona...

8. Pensa i digues quina lliçó ensenya l’àvia al Julian amb aquestes paraules (pàg. 107).

«Però el que té de bo la vida, Julian –va
continuar–, és que de vegades podem
reparar els nostres errors. Que ens fem
millors. Jo no he tornat a cometre mai amb
ningú un error com el que vaig cometre amb
el Tourteau. Mai a la vida. I això que he
tingut una vida molt i molt llarga. Tu també
n’aprendràs, del teu error. T’has de prometre
a tu mateix que no et comportaràs així amb
ningú mai més. Un error no et defineix com a
persona, Julian, ¿Entens el que vull dir? El
pròxim cop fes millor les coses, i ja està.»
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Durant la lectura

7. Llegeix amb atenció les paraules del Julian (pàg. 105) quan l’àvia acaba d’explicar-li
la història del Tourteau. Sabries dir què ha descobert el Julian? De què s’ha adonat?

REMORDIMENT
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Durant la lectura

9. Al capítol «El somni» el Julian diu: «Senyor Culet, ara sí que ho he pescat!:
R.E.M.O.R.D.I.M.E.N.T.» Analitzem-ho! Què ha «pescat» el Julian sobre el concepte
remordiment?

a) L’August en rebre la carta.

b) El Sr. Culet en saber la notícia.
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Durant la lectura

10. Finalment, el Julian decideix escriure una carta de disculpes a l’August. Escriu la
resposta que li hauria pogut escriure:

12. Valora la resposta que dóna fa el senyor Browne en assabentar-se de la decisió que
el Julian ha pres. Per quin motiu se sent orgullós d’ell?
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Durant la lectura

11. Llegeix el capítol «La tornada a casa» i identifica el fragment de la lectura en què el
Julian se sincera i evidencia un canvi d’actitud davant del seu comportament amb
l’August.

Què en pensa
el Julian?

Com acaba la discussió?

En opinió teva...
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Durant la lectura

13. El retrobament dels pares del Julian amb ell i la seva àvia no està exempt de
problemes. Analitza i avalua l’actitud dels diferents personatges segons el que diuen
en la discussió que mantenen durant el sopar, quan hagis d’acabat de llegir el capítol
«Inesperat».

15. Al capítol «Tornar a començar», la família Albans visita Dannevilliers, el poble
on l’àvia s’havia amagat dels alemanys durant la Segona Guerra Mundial.
Durant el viatge fa un comentari molt interessant:

«–Mamà, ¿com pot ser que no me n’haguessis dit mai res? –li va preguntar el pare mentre
anàvem amb el cotxe cap al poble.
–Ah, ja em coneixes, Jules! –va respondre ella-. No m’agrada obsessionar-me amb el
passat. La vida és el que hi ha davant nostre. Si ens passem massa temps mirant enrere,
no veiem cap a on anem.»

Aplica aquestes paraules a la lectura que estàs llegint i intenta trobar-hi una
explicació, una relació, una connexió amb la història del Julian.
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Durant la lectura

14. Escriu en aquest quadre pàgines o fragments de la lectura que permetin
determinar si els pares del Julian, a aquestes alçades del llibre, continuen pensant i
actuant com al principi de la novel·la, o bé si mostren un canvi en la seva manera de
pensar i actuar.

17. Podríem arribar a dir que el Julian i l’August són les dues cares d’una moneda? Justifica
la teva resposta.
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Durant la lectura

16. Consideres que és una casualitat que el segon nom del Tourteau sigui Auguste?
Justifica la teva resposta.

«–Eh, hola, Julian –deia el
missatge-. D’això... mmm...
només trucava per dir-te que
he rebut la teva nota. I...
doncs això... que gràcies per
haver-la escrit. No cal que em
tornis a trucar. Només et volia
dir hola i que no passa res.
Ah, i per cert, no vaig ser jo,
qui li va dir al Culet allò de les
notes, només perquè ho
sàpigues. Ni el Jack ni la
Summer tampoc. No tinc ni
idea de com ho va saber,
però tant és, això. Ah, per
cert, espero que t’agradi
l’escola nova. Molta sort.
Adéu!»

Durant la lectura

18. En arribar a Nova York, el Julian escolta un missatge que ha rebut de l’August. Fixa’t
en aquest missatge i intenta “llegir entre línies” per saber el que vol dir l’August, el
que expressa i com ho expressa, el que creus que sent... Analitza també la reacció
del Julian.

«–Ostres –vaig dir-. Això sí que
no m’ho esperava.
–¿Li penses tornar la trucada? –
va preguntar el pare.
Jo vaig fer que no amb el cap:
–No –vaig respondre-. Sóc
massa gallina.»
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«–Doncs jo crec que has demostrat que pots ser moltes coses, però un gallina segur que no –va
dir–. Estic orgullós de tu, Julian. Molt orgullós. Es va inclinar i em va abraçar. Tu marches
toujours le front haut.
Vaig somriure.
–Tant de bo, pare.
Així ho espero.»

Les paraules del pare del Julian...

Les paraules del Julian...
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Durant la lectura

19. Quin significat dónes a les paraules finals del pare del Julian (pàg. 126)? I la resposta
del Julian?

Després de llegir

He recordat i seleccionat aquests moments
de la lectura perquè:
a) M’han agradat.
b) M’han impactat.
c) M’han permès entendre millor el
Julian.
d) Altres motius:

Justifica-ho

75

Després de llegir

1. Recorda cinc fets de la novel·la que acabes de llegir. En acabat digues per quin
motiu has escollit aquests moments de la lectura.

2. Llegeix aquesta entrevista a RJ. Palacio i fixa’t en les tres frases que hi ha
emmarcades. Consideres que l’autora ha aconseguit el seu objectiu?

Després de llegir

2
1

3
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EL JULIAN TÉ POR DE...

EL JULIAN NO SAP...

ELS PARES DEL JULIAN...
PROTEGEIXEN...

AIXÒ EL PORTA A...

L’ÀVIA AJUDA EL JULIAN A...

Després de llegir

3. La por és la causa per la qual el Julian s’ha comportat de manera irrespectuosa amb
l’August, segons les seves paraules. Ara que ja hem acabat de llegir el llibre,
analitzem aquest aspecte per intentar entendre globalment la lectura.

AIXÒ PROVOCA QUÈ...

I CULPABILITZEN...

EN RELACIÓ ALS PARES L‘ÀVIA...
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4. Expressa la teva opinió i argumenta-la amb exemples de la lectura:

b) El capítol del Julian hauria pogut incorporar-se a Wonder i ser un capítol més?
Per què creus que l’autora no ho va fer?

c) Creus que aquesta lectura té un valor moral i pretén ensenyar-nos una manera
de comportar-nos, per exemple? O potser ens pretén ensenyar una altra cosa?

d) A qui recomanaries aquesta lectura? Qui l’hauria de llegir? De quina franja
d’edat?
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Després de llegir

a) Tindria sentit llegir aquest llibre sense haver llegit Wonder? Si no haguessis
llegit Wonder, hauries entès El capítol del Julian?

5. I si en parléssim una mica de tot plegat? Segueix aquestes instruccions:

L’àvia ajuda el Julian a entendre els
altres, a acceptar les diferències, a
resoldre el seu conflicte interior.
El Julian es disculpa amb l’August.
Veritablement ha après que, de
vegades va bé començar de nou.
Els pares s’estimen el Julian. Ho
farien tot per ell, i això fa que,
sovint, tinguin una bena als ulls.
Els fets esdevinguts a l’escola
Beecher no podien tenir altre
solució que l’expulsió del Julian.

b) En gran grup, comenteu l’ordenació que heu fet cadascú, justifiqueu-les,
compareu-les i decidiu una ordenació final.
1

3

2

4

c) En acabat obriu un debat sobre el fet que hagi quedat classificat en primer lloc.
Recolliu aquí les conclusions del vostre debat sobre el tema escollit.
VALORACIONS FINALS
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Després de llegir

a) En petits grups llegiu atentament els fets que s’enumeren a la columna de
l’esquerra d’aquesta taula. Parleu del que penseu sobre cadascun d’aquests
fets de història i ordeneu-los, segons la vostra opinió, per ordre d’importància a
la columna de la dreta. Heu d’arribar a un acord consensuat.

Com a lectors és important adoptar una posició crítica. Això no
consisteix només a valorar si la novel·la per si ens ha agradat o
no. També cal jutjar-la en profunditat: com s’ha tractat el tema
que ens narra la història, la caracterització i evolució dels
personatges, la credibilitat dels fets, els buits que hi hem

és
important prendre un posicionament crític. Aquest, no
només consisteix
a valorar
la moment
novel·la per
si ensel ha
6. Ha
arribat el
de jutjar
llibre. Omple la taula PMI –plus/minor/iucundus
agradat, o no. També
cal
jutjar-la
en
profunditat:
(interessant)– amb fets de la novel·la, segons el teu judici personal, a partir
l’aprofundiment en el tema que ens narra la història,
d’aquests aspectes:
el tractament i evolució dels personatges, la
a) que
L’evolució
del Julian.les
credibilitat dels fets, els buits
hem detectat,
b)
La
reacció
de
l’escola.
excel·lències que en destacaríem.
c) La història de l’àvia.
d) L’actitud del pare i de la mare del Julian.
detectat, les excel·lències que en destacaríem... om a lectors

MINOR

IUCUNDUS





(INTERESSANT)

Què has trobat interessant?



Què valores menys?

Què has trobat de bo?

PLUS

Després de llegir

(A continuació de la taula trobaràs algunes preguntes de reflexió que et poden servir d’ajuda)

PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ: L’EVOLUCIÓ DEL JULIAN
Queda ben definida i treballada en la història?
Hi ha prou evidències de lectura que ens ho demostrin?
Creus que és important conèixer la història des de
diferents perspectives (August vs. Julian)?
El Julian reflecteix fidelment el patró d’un assetjador i els
judicis morals que hi ha al darrere?

PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ: LA HISTÒRIA DE L’ÀVIA
- Aquest personatge és el detonant per al canvi de valors
personals del Julian?
- La història de l’àvia està ben encaixada/inserida en la
història? O més aviat sembla forçada i oportunista?
- La «moralitat» que hi ha al darrere d’aquest personatge és
creïble o sembla més aviat fictícia, com de «pel·lícula»?

PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ: LA REACCIÓ DE L’ESCOLA
- L’escola adopta una postura clara davant l’assetjador per
resoldre la situació de la víctima (en aquest cas, l’August).
Ara bé, resol de la mateixa manera la situació de
l’assetjador?
- De l’escola coneixem l’opinió de l’equip directiu i les
decisions que han pres. En la novel·la, però, desconeixem si
s’ha fet un treball de tutoria amb el grup de cinquè. Com
s’hauria d’haver tractat aquest assumpte a l’aula?

PREGUNTES PER A LA REFLEXIÓ: L’ACTITUD DEL PARE I DE LA
MARE DEL JULIAN
- L’autora ha caracteritzat bé els pares del Julian?
- El pare del Julian actua sempre d’una manera coherent i
raonable?
- S’entén bé i queda ben detallat el canvi d’actitud de la
mare?
- Està ben resolt en el relat la manera de comportar-se dels
pares i la seva evolució?
- Defensen el seu fill, abans de reprovar-lo?

-
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?
?

?

?

Després de llegir

7. A l’exercici anterior hem valorat la novel·la amb el suport de la taula PMI (el que
considerem bo, el que valorem menys i els fets d’especial interès). Ara et proposo
que facis servir l’esquema QUAESTIO (pregunta) per plantejar-te els dubtes o
interrogants que a hores d’ara encara et planteges de cadascun dels personatges o
fets del llibre.

?

8. Mira i escolta aquesta breu entrevista a l’autora i reflexiona sobre aquestes dues
frases que diu RJ. Palacio:
https://www.youtube.com/watch?v=CxCbNHN0tpI
«Per a mi era interessant explorar si era capaç de ficar-me dins del seu cap.»
Creus que ho ha aconseguit?

«Mentre l’escrivia hi havia una frase que em ressonava tota l’estona a dins del cap.
(...) És ‘’Sigues considerat, perquè tothom que coneixes està lliurant una dura
batalla.’’»
Quina valoració fas d’això que diu l’autora?

https://www.flickr.com/photos/dmcordell/7475196
382/
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Book TUBER
NO PENSEM EL MATEIX...

Després de llegir

9. Mira i escolta la ressenya que en fa aquesta booktuber. En acabat, digues en quins
aspectes la teva opinió i la seva coincideixen. D’altra banda, comenta alguns
aspectes o opinions en què no coincidiu.
http://www.youtube.com/watch?v=R5rhDxiBQ34

VEIEM DE LA MATEIXA MANERA...
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Punts per a la reflexió i debat
PREGUNTA MARC


Què mou nois i noies a assetjar de manera implacable un company de classe,
fins a fer-li la vida impossible?



És el bullying una malaltia social que remet a jerarquies, lluites de poder i complexos
individuals?

ASSETJAT I ASSETJADOR


Els símptomes del bullying segons els assetjats.



El comportament, les actituds assetjadores i el penediment als ulls de l’assetjador.

Després de llegir

10. I què pensem sobre el bullying (assetjament escolar)? Mira amb deteniment aquest
reportatge del programa «30 minuts» de TV3, emès el 25 de gener del 2015. En
acabat, a partir dels punts per a la reflexió que trobaràs més avall, feu un debat a
classe per parlar-ne i:
a. Valoreu si hi ha més o menys relació entre el contingut del vídeo i les
lectures que heu fet (Wonder i El capítol del Julian).
b. Plantegeu unes conclusions que puguin revertir en la vostra dinàmica social
a l’aula.
http://www.tv3.cat/videos/5441053

ALGUNES FRASES DEL DOCUMENTAL


«’’Pégame porque así me acostumbro.’’ ¿Qué hace una madre ante situaciones como éstas?»



«’’Com que no veiem el bullying no podem fer res.’’ I el bullying no es veu. La gràcia del bullying
és que professors i ningú no el vegi.»



«Me dió como miedo a la gente, a relacionarme otra vez y que me pudieran volver a hacer lo
mismo. Ya no, no quería tener, o sea, unos amigos cercanos porque pensaba, es que me lo
volverán a hacer porque volveré a hacer algo y me lo volveré a merecer.»



«Te echas la culpa de todo y en verdad que te hagan bullying, o sea, no tiene ninguna
justificación, o sea... Tú no tienes la culpa de que te hagan bullying.»



«Això és una temptativa contra el seu ’’jo’’, en un moment en què estan construint la seva
identitat i el més important és el que digui el grup d’ells, no el que digui el papa o la mama.»



«Yo no pensaba lo que les podía crear a los chavales, sus pensamientos, como sufrían y todo. Yo
de pequeño no era capaz de entenderlo, esa situación y la gravedad que tenía. Pero ahora, sabes,
tengo otro punto de vista, ya soy más maduro y lo pienso y digo: ’’¿cómo he podido llegar hasta
ese punto?’’»



«No hay nadie. En tu túnel estás tú sóla.»



«El bullying és una ferida. Encara que tu passis del bullying, sempre et quedarà la
cicatriu.»
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12. T’agradaria llegir més històries «Wonder»? Escriu un correu a la Senyora RJ. Palacio
comentant-li de quin personatge de Wonder o El capítol de Julian t’agradaria que
escrivís un llibre i ens expliqués la història des del seu punt de vista (i que encara
desconeixem).
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Després de llegir

11. Imaginem una mica i anem més enllà d’El capítol del Julian: Si poguessis mantenir
una conversa amb el Julian, de què parlaríeu?, què li diries?, què li proposaries?,
què li demanaries? Escriu, a continuació, la conversa que podríeu mantenir.

ACTIVITAT FINAL
Estem arribant al final del camí!

-

Has treballat cooperativament en petit grup.
Cadascú de vosaltres tenia un rol diferent amb tasques diferents.
Has anat canviant de rol i tasca.
Has compartit, en el teu grup de treball, el que has entès, après i valorat de la història.
Finalment, en gran grup, heu parlat de la lectura, de què us ha semblat, del que heu
sentit, de les connexions que heu fet...

Per fer tot això, has comptat amb el suport de diferents activitats. L’objectiu d’aquestes
activitats era:
-

ajudar-te a recordar moments de la lectura,
facilitar-te la comprensió de la història,
que fossis capaç d’aplicar els fets més importants al teu entorn i coneixements,
que poguessis analitzar la història per identificar i determinar els components més
significatius,
que tinguessis la capacitat d’avaluar i jutjar els fets de la història per manifestar un
esperit crític i
que fessis volar la imaginació per crear, elaborar i produir activitats escrites que
anaven més enllà de la lectura.

Activitat final

Si fem una mica de recapitulació, en aquesta lectura:

Ara et proposo un pas més!
En el full següent trobaràs una escala. Cada graó es correspon amb un dels
nivells de les activitats que has estat treballant a partir d’aquest llibre.

Series capaç de pujar l’escala?

Fes aquestes activitats i
comprova fins a quin nivell
ets capaç d’arribar...

Ànims! Estic convençut que
pujaràs ben amunt!!!!!
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RECORDAR
COMPRENDRE
APLICAR
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ANALITZAR
Escull un dels personatges que apareixen a El capítol del Julian (el pare, la mare,
l’àvia, el professor Browne, el Tourteau...) i escriu un capítol on expliquis algun
dels fets de la història des del seu punt de vista.

PREPAREM UNA HISTÒRIA WONDER/JULIAN:

El Julian és «bo» o «dolent»? Hi ha personatges «bons» o «dolents» en
aquesta història? Expressa la teva opinió i justifica-la amb evidències de
la lectura que t’ho demostrin.

I TU, QUÈ EN PENSES?:

Compara els fets d’El capítol del Julian amb Wonder. De ben
segur que hi has trobat moltes connexions! Quins fets són
comuns en un llibre i en l’altre? Sabries justificar per què
l’autora ha escollit aquetss, i no pas uns altres?

MIRA-T’HO AMB LUPA I FIL PER RANDA!:

Quins fets de la teva vida, de la d’un amic o amiga, de
la d’un familiar... et recorden la història que acabes
de llegir?

EL LLIBRE, EL MÓN I TU:

Els sentiments del Julian envers l’August són
els mateixos al principi que al final del llibre?
Descriu aquests sentiments.

ABANS I DESPRÉS:

Escriu les frases que consideris més
importants de tota la novel·la, les
que set semblin més interessants...

BONS MOMENTS DE LECTURA:

CREAR

AVALUAR
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