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Microlectures  
 
 
 
 
Objectius 
 

• Lectura comprensiva. 
• Utilització de les tecnologies de l'aprenentatge cooperatiu. 
• Coneixement d'autors i obres literàries. 

 
Descripció de la proposta 
  
Una microlectura consisteix en un fragment de literatura universal per treballar a l’aula, 
amb una breu nota biobibliogràfica del seu autor i unes qüestions que faciliten el treball 
comprensiu. En aquest moment, disposem de 40 microlectures, 10 per a cada curs 
d'ESO. 

Aspectes didàctics i metodològics 
 

• La lectura es pot plantejar de diverses maneres: individual i silenciosa, 
col·lectiva i oral, en parella o en petits grups. 

• Es pot fer projectant el web en una pantalla, o bé utilitzant ordinadors. 
• La temporització és d’uns 30 minuts. 
• L’activitat es pot avaluar, si convé, a partir de les preguntes que es formulen en 

l’apartat de comprensió.  
 
 
Recursos emprats 
 
La presentació de cada microlectura es fa per mitjà d’un quadern virtual elaborat 
mitjançant el servei de publicació en línia Issuu. 
 
L’enllaç a les microlectures és el següent:  
http://issuu.com/microlectures/docs 
 
 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  
1. Competència lingüística, comunicativa i audiovisual. 
2. Competència cultural i artística. 
3. Competència del tractament de la informació i digital. 
4. Competència d’aprendre a aprendre. 
5. Competència d’autonomia i iniciativa personal.  
 
 
 
 



                                                                                                           

2/2  

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca  

  

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Les microlectures s’adrecen a l'alumnat de primer, segon, tercer i quart ESO. Es poden 
distingir pel color de la portada: taronja per a primer, vermell per a segons, verd per a 
tercer i blau per a quart, 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
Depenent del seu contingut específic, les microlectures tenen característiques 
interdisciplinaris o transversals. 
 
Autoria 
 
Les microlectures han estat preparades per Jordi Badiella a partir dels materials 
extrets, amb el permís de l’autor, d’Alfred Sala Carbonell. Cent cinquanta fragments de 
la literatura universal. Llicència d’estudis retribuïda. Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2007.  
 
 
 
 


