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INTRODUCCIÓ
El llibre que teniu a les mans sorgeix a partir de les
reflexions que ens hem fet com a professionals del camp de
l’educació en comprovar que no tothom té les competències, ni les
habilitats per accedir a tot tipus de textos, ni tampoc, la capacitat
de comprendre el significat de la lectura i poder-ne gaudir.
Actualment, segons les dades de l’ Oficina Europea d’
Estadística Eurostat (2012), l’índex d’abandó escolar en el nostre
país situa Espanya al cap de la Unió Europea en fracàs escolar.
Quan els experts analitzen les múltiples causes que aboquen a un
nombre tan elevat de joves al fracàs escolar, sempre hi és present
la poca habilitat lectora, la dificultat d’ accés a la informació per
mitjà de la lectura i la impossibilitat de comprendre els textos que
malgrat ser adequats a l’edat cronològica es constata que no ho
són per el seu nivell de competència lectora. Estem convençudes
que per aconseguir millorar l’èxit escolar és necessari incidir en
l’augment de la competència lingüística comunicativa.
És per tots conegut que hi ha lleis i decrets d’organismes
nacionals i internacionals que avalen el dret de tothom a rebre
informació entenedora. A tall d’ exemple, Les Regles Estàndard de
les Nacions Unides i el Manifest de la UNESCO diuen: «La lectura
ha de ser accessible a tota la societat».
D’acord amb aquest principi d’universalitzar la lectura, amb
aquest llibre pretenem donar pautes que puguin ajudar als
professionals que treballen amb persones que presenten certes
limitacions o mancances a llegir textos i llibres “estàndard”.
Volem oferir un recurs i mostrar algunes bones pràctiques
a aquelles persones que acompanyen grups lectors amb l’objectiu
de fomentar la competència lectora mitjançant el gust per llegir ja
sigui en l’àmbit escolar, terapèutic o social. Aquest llibre pretén
ser un instrument pràctic adreçat a professionals del món educatiu, bibliotecari, sanitari, geriàtric, rehabilitador , terapèutic... És
a dir, a mestres, professors, educadors socials, bibliotecaris,
pedagogs, psicòlegs, personal d’ infermeria, dinamitzadors culturals, personal assistencial, monitors de lleure, voluntaris de

qualsevol àmbit, etc. que acompanyen a grups de persones amb
certes dificultats lectores temporals o permanents amb l’objectiu
de crear lectors actius.
Creiem que pot ser útil a professionals i a voluntaris que en
les seves formacions acadèmiques de base no s’hi contemplen
aspectes de didàctica, metodologies ni temàtiques d’ estratègies
lectores.
El llibre consta de set capítols. El primer capítol parla de la
importància de l’acompanyament lector en el procés de crear
lectors actius i competents i es fa una breu descripció dels
col·lectius que de forma permanent o temporal poden presentar
problemes de comprensió lectora.
El segon capítol detalla les consideracions que s’han de
contemplar quan s’exerceix el rol d’acompanyant lector en relació
amb la gestió de la sessions i els tipus de lectura.
Hi ha un capítol, el tercer, on es fa referència explicita al
paper de la Lectura Fàcil, recurs que permet plantejar-nos
l’objectiu d’universalitzar la lectura i l’accés al món lector a
persones que presenten mancances temporals o permanents per
enfrontar-se a textos escrits en format estàndard.
En el quart capítol hi trobarem uns protocols bàsics
destinats a diferents col·lectius de persones que presenten
dificultats lectores en un o altre moment de la seva vida per tal de
que l’ acompanyant lector pugui dissenyar les sessions de lectura.
Hi ha nou protocols concrets i específics per a cada col·lectiu
definit, tot i que en poden , evidentment, haver-ne d’altres. S’ha
dissenyat un protocol bàsic d’actuació específica per a cada
col·lectiu, amb l’objectiu que l’acompanyant lector pugui afrontar
les sessions de lectura amb un mínim d’ informació sobre els trets
comuns que els defineixen i algunes recomanacions de com
abordar la sessió.

El capítol 5, Bones Pràctiques, és el més extens. És un
recull de diferents praxis relacionades amb la lectura fàcil.
Aquestes experiències que us mostrem donen una idea de tot el
que la lectura i la tasca d’acompanyament lector pot aportar per
aconseguir fomentar la lectura des de diferents àmbits
d’intervenció i amb diferents col·lectius. Aquestes sis bones
praxis genèriques ens obren la possibilitat de contemplar diverses
maneres d’enfocar la lectura d’ un llibre i ens exemplifiquen
activitats concretes que poden ser transferibles a qualsevol altre
lectura.
El capítol sisè ens parla de com l’acompanyant lector ha de
preparar-se les sessions de lectura. Es presenta un model que
permet extreure informació rellevant i prou completa per poder
encarar les sessions d’acompanyar la lectura amb el col·lectiu que
treballi. Per mostrar la validesa i efectivitat d’aquest model, s’ha
fet un buidatge de sis llibres de LF que permetrà comprovar com
sistematitzant la informació que se’n desprèn es pot encarar
fàcilment el disseny de les sessions amb rigor i professionalitat per
part de l’acompanyant lector. S’ha inclòs una fitxa buida que pot
servir de model a l’hora de preparar les futures sessions amb
qualsevol llibre.
L’avaluació és el tema del setè capítol. L’avaluació ens
permetrà conèixer el procés, el progrés i el plaer lector. En el
capítol es proposen tres senzills instruments per avaluar les
sessions de lectura de qualsevol col·lectiu amb tres enfocaments
diferents del procés d’avaluació, tot fent èmfasi en l’autoavaluació.
Gràcies a l’avaluació millorarem tots, els lectors i l’acompanyant
lector, perquè permet a uns, els lectors, valorar i comprovar el seu
progrés i a l’acompanyant li permet redissenyar les properes
sessions de lectura en funció dels comentaris compartits.

Desitgem que aquest llibre sigui un recurs útil i funcional;
voldríem que servís per ajudar-vos en la tasca d’acompanyar al
lector. Estem convençudes que no és una activitat fàcil, però si
molt engrescadora i reconfortant que traspassa moltes vegades els
límits purament lectors i pren una dimensió social importanttíssima. Col·laborar en la universalització de la lectura és un
privilegi que només està a l’abast de tots els que d’una manera o
un altre ens impliquem en aquesta tasca d’acompanyants lectors.

PROTOCOL PER ACOMPANYAR LES SESSIÓ DE LECTURA
El Protocol bàsic es desenvolupa en els següents apartats:
1. Col·lectiu. Grup de lectors que comparteixen unes característiques comunes.
2. Àmbit d’intervenció. És on es desenvolupa l’acció lectora.
L’agrupem en tres àmbit rellevants:
•Acadèmic.
•Terapèutic.
•Social.
3. Conèixer el llibre. És el recull d’informació que aporta el
llibre.
4. Objectius de la lectura. Són les fites que es volen aconseguir amb la lectura del llibre.
5. Organització de les sessions. Seqüenciació i temporització
de les sessions.

6. Presentació del llibre. Activitats que iniciem amb l’activació de coneixements previs sobre la temàtica, l’autor i la seva
obra.
7. Tipus de lectura. Definir el tipus de lectura que s’utilitzarà
en les intervencions: lectura en veu alta, lectura compartida,
lectura guiada i lectura independent.
8. Primera sessió. Recomanacions específiques sobre com
enfocar la primera sessió, ja que aquesta defineix el desenvolupament de tot el procés lector del llibre.
9. Durant la lectura. Propostes i consideracions rellevants
que s’han de treballar.
10. Després de la lectura. Activitats complementàries que es
generen a partir de la lectura del llibre. Les agrupem en cinc
categories:
• Cerca d’informació
• Audiovisuals i noves tecnologies
• [...]
11. Avaluació. Al final de cada sessió és necessari conèixer i
saber el que hem après, o no, el que necessitem, el que cal
millorar i reforçar.
L’èxit de les sessions de lectura en els diferents col·lectius és,
a vegades, imprevisible. Les expectatives proposades no sempre
són directament proporcionals als resultats obtinguts, sinó que
depenen de molts factors. Per aquest motiu, animem a
l´acompanyant lector a reconduir tantes vegades com faci falta les

sessions de lectura i a no oblidar mai que ell és el motor
engrescador de les sessions.
Exemple d’una sessió:
1. Col·lectiu en procés d’adquisició d’una nova llengua (L2)
Àmbit d’intervenció
• Acadèmic: Aules d’acollida, escoles d’adults, escoles d’idiomes
(català, castellà), aules hospitalàries...
• Social: Clubs de lectura, biblioteques...
Conèixer el llibre
[...]
Objectiu de la lectura
• Reforçar l’aprenentatge de la llengua, la discriminació
fonètica i la discriminació auditiva.
• [...]
Organització de les sessions
És aconsellable 5 sessions setmanals de 30 a 40 minuts.
Presentació del llibre
• Connectar la lectura amb els trets cultural dels lectors
mitjançant preguntes orals.
• [...]
Tipus de lectura
• Lectura en veu alta per part de l’acompanyant lector.
• [...]

Primera sessió de lectura
• L’acompanyant ha d’explicar bé l’objectiu de la lectura; el
lector ha de saber què aprendrà.
• [...]
• Destaquem com a molt important tenir en compte aquestes
consideracions específiques:
– L’alumnat de llengua àrab, amazik, darija i d’altres
llengües amb influència de l’àrab produeix canvis
segmentaris de /e/, /i/ i també de /o/ i /u/. Mostra també
molta dificultat per discriminar sons de /p/ i /b/.
– [...]
Durant la lectura (en cada sessió)
• Treball del lèxic.
• [...]
• Cal recapitular, recordar el que s’ha llegit al capítol anterior
i explicitar molt bé l’objectiu; seguir treballant el lèxic i la
discriminació fonètica i auditiva de la lectura i incorporar el
treball de les estructures gramaticals:
– L’àrab i el berber utilitzen l’estructura verb-subjecteobjecte.
– [...]
• [...]
• Les propostes d’activitats a partir del llibre (fitxa-guió del
llibre) són exemples de les activitats que es poden anar
intercalant durant les sessions de lectura.
Després de la lectura
• L’acompanyant lector farà preguntes de comprensió lectora
reflexives i valoratives.

• El treball de l’expressió oral és molt important i es referma
establint converses sobre què opinen del llibre.
• [...]
Avaluació
• Al final de cada sessió es faran preguntes orals sobre el
desenvolupament de la lectura. És important la falca oral.
• [...]
La mateixa estructura s’aplica als altres col·lectius treballats al
llibre.

BONES PRÁCTIQUES
Creiem important mostrar-vos situacions pràctiques i reals
que s’han realitzat a escoles del nostre entorn perquè tots ens
animem a portar a terme experiències d’innovació. El llibre
presenta un seguit de bones practiques. Aquí us presentem el
desenvolupament d’una d’elles.
El llibre LF per a l’adquisició d’una segona llengua

Resum de la pràctica
Títol: Trampa de foc de Núria Martí Constans (Ed. La mar de fàcil).
Context: Institut de secundària, alumnat de 3er i 4t ESO de l’aula
d’acollida.

Perfil alumnat: 8 alumnes, 6 de 3er d’ESO i 2 alumnes de 4t d’ESO, 4
alumnes de la Xina (2 nois i 2 noies), 2 alumnes del Marroc, 1 alumna
d’Ucraïna, 1 alumne d’Equador.
Àrea curricular: Llengua Catalana – Ciències Socials.
CCBB que desenvolupa: Comunicativa Lingüística i Audiovisual,
Aprendre a Aprendre, Autonomia i iniciativa personal, Social i
Ciutadana.
Objectius:
•Adquirir una competència bàsica en llengua catalana.
•Fomentar la capacitat de comunicació i de participació dins l’entorn
escolar i social que els envolta.
•Conèixer el llenguatge específic relacionat amb diferents àrees
d’apre-nentatge.
•Analitzar les semblances i diferències culturals, respectant-les.
Tipus de lectura: Lectura en veu alta i lectura compartida.
Activitats: Lectura del llibre per compartir les semblances culturals.
Compartir el procés migratori El síndrome d’Ulisses. Analitzar el rol de
la dona en diferents cultures.
Material: Trampa de foc de Núria Martí Constans (Ed. La mar de fàcil).
Maleta i objectes personals dels lectors.

MODEL DE FITXA-GUIÓ
Us presentem al llibre la fitxa-guió de sis llibres de LF per
mostrar-vos les moltes possibilitats de treball que ofereixen
aquests llibres i que poden ser un model per a altres lectures.

Onada de calor de René Appel (2009)
Col·lecció Aktual. Editorial La Mar de fàcil, Barcelona.
El desig sexual incontrolat d’un home solitari el porta a
Argument

assassinar una noia jove. Les sospites recauen sobre el
seu xicot que, a causa d’un excés d’alcohol, és incapaç de
donar respostes coherents a la policia.

Temàtiques
que genera

•

Agressió sexual i violència.

•

[...]

Paraules clau

Sexe – Violència – Alcohol.

Competències

•

Comunicativa, lingüística i audiovisual.

bàsiques

•

[...]

prioritzades
Valors

Amistat – Empatia – [...].

significatius
Cerca d’informació
•

Perills i abús de l’alcohol i les drogues [...]

Reflexió/Discussió
•

Explicació de vivències personals [...]

Elaboració
Categorització

•

habitualment”, classificació, efectes que provoquen,

d’activitats
en format
d’actuacions

Projecte: “Tipus de drogues que es consumeixen
seqüeles i moments en què es consumeixen [...]

Interacció amb l’entorn
•

Recull de notícies actuals que tractin el tema de la
violència per causa d’alcohol o drogues.

Audiovisuals i noves tecnologies
•

Analitzar campanyes publicitàries i reportatges
sobre el tema de drogues [...]

Onada de calor de René Appel (2009), cont.
Categorització
d’activitats
en format
d’actuacions

Lectures complementàries
• Diaris de la Carlota de Gemma Lienas. Ed.
Ampúries.
• [...]
Coneixement gramatical i semàntic
• Completa aquesta frase amb una d’aquestes paraules:
“què”, “ho”, “amb”
- Pensa-... bé.
• [...]
Selecció d’informació
• Completa la frase tal com diu el text amb la paraula
correcta: “escanyava”-“escanyar”-“escanyaria”:
• [...]
Selecció d’informació amb una dificultat de
sinonímia
• Quin policia (agent) té una gravadora?

Preguntes de
seguiment de
la lectura

Sobre el tema
• Diga’ns la idea principal del llibre?
• [...]
Relació causal o condicional
• Per què...?
• [...]
Generalitzar
• Què entens per: Llençar la cigarreta encesa a
l’aigüera, tot cau a terra, monedes, un encenedor, un
condó?
Elaborar opinions crítiques
• En la teva opinió: La noia va fer bé de marxar sola a
casa sense esperar al noi borratxo? [...]
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