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Sessions del seminari i horari:  
Divendres de 12h. a 14h. – SALA D’ACTES DEL SERVEI EDUCATIU 

 
ACREDITACIÓ : 15 HORES ( 12 presencials + 3 treball en el centre 
– presentació activitat i qüestionari de valoració-) 

6/3/20 -  Llegir per parlar. La importància de la conversa a partir 
de la lectura. Presentació dels materials Llegir per parlar del CNL.  
 
25/3/20 - Conferència Enric Queralt. La importància de la llengua 
oral. A les 17:30 . Inscripció 2011311201  

 
17/4/20 - La interacció per a la millora de la comunicació oral. Presentació del joc 
Endevina-la i l’Autobiografia lúdica a càrrec del CNL. 
 
8/5/20 - Intercanvi d'experiències. Presentació de la proposta Scrabble escolar. Una 
experiència per compartir a càrrec de la Federació d’Scrabble de Catalunya. 

 

  
 

Planificació del Seminari CLIC i Tutors d’AA a l’Alt Penedès 

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/soloas/pk_for_mod_ins.p_for_detall_activitat?p_header=Llista d'activitats^pk_for_mod_ins.p_for_cons_activitats?p_crp=201&p_any=2019-2020&p_totes=s&p_inici=101&p_excloure_crp_rec=F&p_codi=2011311201&p_curs=2019-2020&p_excloure_crp_rec=F


Sessió 4 

○ Llegir per parlar. CNL . 
 
 

○ Cercles de lectura.  
 
 

○ Conversa literària- A. Chambers 



Llegir per parlar - CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 

 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/llegir_per_parlar/
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Com podem parlar de les lectures? 

○ Opinió 
○ Recomanació 
○ Booktuber 
○ Bootràiler 
○ Bookface 
○ Instagram - històries 
○ ... 
○ CONVERSES LITERÀRIES 
○ CERCLES DE LECTURA 



• Del que han llegit. 

• De si els ha agradat. 

• De per què no els ha agradat. 

• Del que han sentit. 

• De si els ha fet patir. 

• De si han passat por. 

• Del que han après llegint aquell   article, 

aquell llibre, aquell fulletó...  

Els alumnes desenvoluparan l’hàbit 

 de la lectura si poden parlar: 

Aidan Chambers 



CONVERSES LITERÀRIES 
 

L'enfocament Dime (Tell me) consisteix, bàsicament, a 
formular cert tipus de preguntes i a establir un veritable 

diàleg amb i entre els alumnes. 

.Preguntes bàsiques 

.Preguntes generals 

.Preguntes específiques 

Aidan Chambers: Dime. 



• Què és el que t'ha cridat més l'atenció d'aquesta 

història? 

• Hi has trobat a faltar alguna cosa? 

• Hi has trobat alguna cosa estranya? 

• Ha passat algun fet que t'hagi deixat parat? 

• Has trobat en aquesta història alguna cosa que 

no haguessis trobat mai, fins ara, en un llibre? 

 

Preguntes bàsiques (exemples orientatius) 



• Havies llegit alguna història com aquesta? 

• Quan has vist el llibre, abans de començar-lo a 

llegir, què n’has pensat? Quina mena de llibre 

creies que era? 

• Ara que ja l'has llegit, penses el mateix? 

• Què et suggeria el títol del llibre, abans de 

començar? 

• El recomanaries a un nen o nena més petit 

perquè el llegís? Per què? 

 

Preguntes generals 



• En quant de temps creieu que transcorre 
aquesta història?  

• Algun escenari dels que surten us ha fet 
sentir còmode/incòmode? Heu sentit por en 
algun moment? 

• Quins sentiments us provoca? 

• Què hauríeu fet vosaltres, en el cas de ...? 

• ... 

Preguntes especials 



Converses literàries  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3SvfmvOe5_0


Cercles de lectura 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CxCbNHN0tpI


LAFONTAINE, A., TERWAGNE, S., VANHULLE, S. Les cercles de lecture. Interagir pour 
développer ensemble des compétences de lecteur. Brussel les: De Boeck Éducation, 2013 

Detectiu: Fa prediccions 

Científic: Efectua connexions 

Periodista: Formula preguntes 

Escrivent: Recull idees principals 

Il·lustrador: Il·lustra 

visualitzacions 

Caçador: Troba paraules noves 

Cercles de lectura 
http://www.myflatbushlife.com/2013/12/students-read-with-middle-schoolers.html 

Proposta didàctica 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.  

Cercles de lectura 
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Cercles de lectura 

http://www.kentuckyteacher.org/features/2013/01/getting-students-excited-about-reading/ 

http://lacampanaeditorial.com/file/2015/05/guiajulian.pdf


Materials i recursos 

https://serveiseducatius.xtec.cat/altpenedes/categoria/seminariclic/


ACTIVITATS CLIC I AA A L’ALT PENEDÈS 

https://docs.google.com/presentation/d/1Aa3LHCPwRRz0C-fFa-2LAcewKhYcS_ra4ruoc5kPsik/edit?usp=sharing


Informacions i recursos 

● Els àlbums il·lustrats 

 

● 18+1 - Sèrie sobre els JOMIS / Tan sols viure 

Ed. Nandibú 

 

● Sessió 5: 17/04/2020  

 
La interacció per a la millora de la comunicació oral. 
Presentació del joc Endevina-la i l’Autobiografia lúdica a 
càrrec del CNL. 
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Recordeu que compteu amb el suport de les 
assessores LIC dels Serveis Educatius  

Rosa Vidal  rvidal29@xtec.cat 

Marga Sans msans229@xtec.cat 

Elisenda Papiol epapiol@xtec.cat 
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