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Llegir i explicar contes al cicle inicial 
 
 
 
Objectius* 

  

• Ensenyar a llegir contes de forma comprensiva.  

• Predir significats a través del títol, de les il·lustracions, del fragment 
llegit. 

• Ajudar-los a llegir: a descodificar i codificar per entendre el significat, 
de les paraules, del fragment, de tot el conte… 

• Entendre el significat a través de la lectura del conte i de les 
il·lustracions. 

• Relacionar el tema del conte amb els coneixements reals del tema que 
tenen el alumnes.  

• Poder explicar oralment fragments del conte i després tot el conte 
sencer 

• Conèixer molts contes i històries i memoritzar-los, integrar-ne 
l’estructura i saber-la contextualitzar. Facilitar l’escriptura i invenció 
de contes. 

 
Descripció de la proposta* 

  
Tots els nens i nenes del grup classe llegeixen alhora llibres diferents. Per dur 
a terme aquesta proposta cal establir estones de lectura setmanals a la 
classe. La idea és fer estones de lectura, on els nens i nenes puguin triar 
llibres que són capaços de llegir i d’entendre’ls. Els aprenents de lector se 
senten satisfets quan són capaços de llegir i entendre llibres sencers. Perquè 
els nens i nenes vagin agafant confiança hem de tenir a la classe llibres de 
diferents nivells, tant pel que fa a la lletra, com pel que fa al tema. La 
mestra ajudarà als nens i nenes que triïn el llibre del nivell adequat, i els 
ajudarà a llegir de forma individualitzada. 
 
Recursos emprats* 

 
Biblioteca de classe i d’escola. Consulteu la proposta als documents adjunts: 
“Orientacions per als mestres” i “Col·leccions de contes”.  
 
Aspectes didàctics i metodològics* 
 
En aquestes estones, mentre els nens i nenes van llegint, la mestra els 
atendrà i els convidarà a llegir individualment. En els primers moments els 
ajudarà a descodificar i a codificar, perquè els alumnes vagin entenent el 
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significat de les paraules, també se’ls ajudarà que lliguin els significats de les 
diferents paraules perquè donin significat a les frases, a fragments del conte i 
al conte globalment. La mestra els farà preguntes adequades, i els ajudarà a 
verbalitzar el que han entès. Quan els lectors ja llegeixen amb més fluïdesa, 
és important, ajudar a llegir les paraules que els presenten alguna dificultat o 
que són noves per a ells i elles. 
 
És millor que siguin estones on dues mestres es dediquin al grup classe, bé 
partint el grup, o bé estan les dues a la mateixa classe fent lectura. 
 
 
Continguts, competències que es treballen de forma destacada 
  
Competència comunicativa i dimensió literària 

• Comprensió de contes orals. 
• Participació activa en interaccions amb el grup o mestre en la 

interpretació de contes, amb respecte per les normes que regeixen la 
interacció oral. 

• Reproducció de contes orals memoritzats, tenint en compte 
l’entonació, el to de veu o el gest. 

• Utilització d’estratègies de comprensió lectora abans, durant i després 
de la lectura.  

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnes de cicle Inicial, 1r  i 2n de primària. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Competència visual i plàstica: lectura de la imatge, comprensió i expressió. 
Competència social i ciutadana (costums i valors dels personatges dels contes 
relació amb la vida i la cultura). 
Competència d’aprendre a aprendre: aprendre a llegir i anar millorant les 
estratègies lectores. 
Competència d’iniciativa personal: saber triar contes adequats. Donar 
explicacions del contes que llegeix, llegir als altres. 
 
Documents adjunts* 

 
- Material per al professorat: 

 
Orientacions per als mestres i llista de llibres recomanats: 
mp_orientacions 
Col·leccions de contes: mp_colleccions_de_contes 
Preguntes per fer pensar: mp_preguntes_per_fer_pensar 
Dues lectures interessants: mp_dues_lectures_interessants 
Prevenció de l’analfabetisme: mp_merk_prevencio_analfabetisme 


