
ACTIVITAT 4: Estructuració – A llegir! 

 

 

 

MATERIAL PER A L’ACTIVITAT 

Els contes que hauran de llegir i, posteriorment, comentar amb la resta de companys i 

companyes són els següents:  

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 
Clegg, J., Lalalimola. (2017).                                                 Guerra, J. & Ponsí, C. (2016).   
 Una família per a la Marina.                                                 Martín y la tarta de chocolate.  
 Barcelona: Editorial BLUME                                                Sevilla: Editorial Lanita. 
 
 

ACTIVITAT 4: Estructuració – A llegir! 

OBJECTIUS 
O2: Analitzar la tipologia de famílies existents per prendre consciència que les 
famílies són una construcció social. 

CONTINGUTS 
- Racionalitat/irracionalitat 
- Diferenciació: diversitat/desigualtat 

BREU 

DESCRIPCIÓ 

En aquesta sessió es pretén donar a conèixer la diversitat d’estructures familiars. 
Per introduir el tema, es donarà un conte a cada grup de taules i hauran de llegir-
lo. Després es demanarà que cada grup expliqui de què va cada conte i s’aniran 
comentant els nous conceptes que apareguin. 
A l’hora de comentar els contes es pot reprendre l’activitat que es va fer a la 
primera sessió d’exploració on van classificar els diferents tipus de famílies i 
d’aquesta manera valorar si s’ha de fer algun canvi a l’activitat del semàfor o no. 
 
*Durant aquesta sessió, quan l’alumnat estigui comentant els contes que els han 
tocat, es donarà un moment el conte “Familiari” i, per parelles, demanarem que 
facin una combinació amb la família. La mestra farà una foto a la combinació de 
cada nen/a per fer-ho servir a la propera sessió. 

ORGANITZACIÓ 

AULA 

Llegir contes  grups de taules 
Comentar contes  gran grup 

MATERIALS I 

RECURSOS 

Contes:  
- Clegg, J., & Lalalimola. (2017). Una família per a la Martina. Barcelona: 

Editorial BLUME. 
- Guerra, J. & Ponsí, C.. (2016). Martín y la tarta de chocolate. Sevilla: 

Editorial Lanita. 
- Casterman, G.. (2011). Esperant en Timoun. Paris: Editorial Flamboyant. 
- Francotte, P.. (2008). Quin embolic de família!. Sabadell: Editorial laGalera . 

DURACIÓ  1 hora i 30 min. 

AVALUACIÓ Avaluació formativa. 
ATENCIÓ A LA 

DIVERSITAT 

Es repartiran els contes que tinguin més lletra a l’alumnat de 2n curs o a aquells 
infants de 1r que estiguin més avançats en el procés de lectura. 
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Casterman, G. (2011).                                                    Francotte, P.(2008).  
Esperant en Timoun.                                                       Quin embolic de família!. 
Paris: Editorial Flamboyant.                                        Sabadell: Editorial laGalera. 


