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Prefaci 

 

El present document és un resum del projecte de tesi doctoral que he presentat 

enguany, sota la direcció de les doctores Mª Cèlia Romea i Teresa Duran. En 

aquest document exposo, en primer lloc, les línies generals de la recerca que estic 

desenvolupant i, en segon lloc, els resultats obtinguts en un estudi exploratori previ. 



PRESENTACIÓ  

 

Des de la instauració de l’escolaritat per a infants menors de sis anys fins a 

l’actualitat, els textos que provenen del folklore i sobretot els contes populars han 

estat els textos literaris emprats per excel·lència en l’àmbit de l’Educació Infantil. 

Com a materials didàctics, els contes populars no s’han presentat en la seva forma 

originària sinó que han sofert un procés d’adequació a les capacitats cognitives i 

lingüístiques dels infants i als valors considerats adients per a la seva formació 

moral. La rellevància de les activitats de narració de contes en l’entorn escolar ha 

estat àmpliament professada en publicacions educatives tant des de vessants teòrics 

com aplicats. 

 

Actualment, però, el sorgiment de l’àlbum il·lustrat, com un producte de 

comunicació que combina l’art visual i literari, ofereix noves possibilitats en l’àmbit 

de la Didàctica de la Llengua i de la Literatura a Educació Infantil. Com apunta T. 

Colomer (19961: 28) la creació dels àlbums ha estat un camí potent, tant per 

simplificar la lectura com per oferir una bastida per a narracions més complexes. 

 

A parer nostre, l’ús d’àlbums il·lustrats com a materials de lectura en l’etapa 

d’Educació Infantil propicia el desenvolupament de la competència lectora dels 

infants. El pes narratiu de les imatges, en l’àlbum il·lustrat, possibilita als escolars 

que encara no dominen el codi escrit implicar-se en la lectura del relat i, d’aquesta 

manera, iniciar-se en l’adquisició de procediments i estratègies lectores que 

posteriorment hauran d’aplicar quan s’enfrontin a la lectura de textos escrits. 

 

D’altra banda, l’ús dels àlbums il·lustrats possibilita un nou tipus d’actuació 

didàctica als mestres en la que aquests deixen d’exercir exclussivament la funció de 

transmetre el text escrit i passen a ser mediadors del procés de recepció que duen a 

terme els escolars. Així, a partir de les habilitats lectores i coneixements que 

mostren els infants en la lectura de la narració visual, els mestres poden intervenir 

guiant la construcció dels significats i introduint l´ús de procediments i estratègies 

que els permetran assolir una comprensió més profunda de l’obra. Aquest tipus 

d’intervenció didàctica està en plena consonància amb els procediments promulgats 

des de les concepcions psicopedagògiques de l’enfocament constructivista de 

l’ensenyament i l’aprenentatge, i a més a més permet emmarcar l’actuació dels 



mestres en la Zona de Desenvolupament Proper (ZDP) de l’infant, definida per L. 

S. Vigotski. 

 

Atenent a aquestes consideracions prèvies covades en el si de la reflexió sobre la 

pràctica educativa he elaborat el projecte de la meva tesi doctoral: Procediments i 

estratègies de lectura d’àlbums il·lustrats en infants de 3 a 6 anys. El llenguatge verbal i el 

llenguatge visual en la construcció de significats. Una proposta d’intervenció didàctica per al 

desenvolupament de la competència lectora a Educació Infantil. 

 

Sóc conscient que a nivell teòric, m’endinso en un terreny multidisciplinari. No 

obstant això, sense deixar de banda aportacions rellevants de disciplines com la 

Psicologia, la Pedagogia, la Semiòtica o l’Art, des de l’àmbit que principalment 

m’ocupa, la Didàctica de la Llengua i la Literatura, prenc com a referència teòrica 

l’enfocament cognitivoconstructivista de la lectura i les teories de la recepció 

literària. 

 

Cal dir, però, que des d’aquests plantejaments teòrics els estudis aplicats s’han 

centrat bàsicament en nivells educatius superiors, són escassos els estudis 

desenvolupats en l’etapa d’Educació Infantil i gairebé inexistents els que 

contemplen la narració visual de forma complementària amb la verbal. Tot i que, 

tal i com exposa L. Sánchez Corral (1995: 204), existeixen raons múltiples per 

emprendre treballs de recerca i propostes docents sobre la didàctica de la imatge des 

de l’àmbit de la literatura infantil. Potser, diu l’autor, la necessitat sorgeixi en 

primer lloc per una nova atmosfera icònica que condiciona, des dels primers anys, 

els processos de recepció dels nens, inclosa, per descomptat, la recepció literària 

infantil. En aquest sentit, les indagacions vers la relació entre codis lingüístics i els 

codis icònics pot contribuir no sols a determinar les incidències d’un sistema de 

signes en l’altre sistema de signes, sinó també les incidències de les estructures 

icòniques en les estructures cognitives dels destinataris. 

 

El nostre és un camp de recerca incipient que conté nombrosos interrogants. 

Caldrà, doncs, aportar la sistematització, la imaginació i el rigor necessaris per tal 

de fer un pas endavant en el coneixement de la complexa i fascinant experiència 

mental que evolutivament duen a terme els infants més petits quan interactuen amb 

els àlbums il·lustrats. Prenem també el deute expressat per G. Janer Manila (1995: 

16) quan afirma que, entre d’altres, manquen encara estudis psicopedagògics sobre 



el procés mitjançant el qual es transforma la matèria literària en experiència 

psíquica. 

 

 

II. PREGUNTES I OBJECTIUS D’INVESTIGACIÓ 

 

En l’entorn educatiu actual del nostre país i, en concret, en el cicle educatiu de 

parvulari, l’ús d’àlbums il·lustrats com a eines didàctiques està poc explotat. Com 

afirmen B. Hoster y Mª J. Lobato (2007: 120), la majoria de llibres il·lustrats que se 

segueixen seleccionant per a la iniciació lectora contenen imatges amb escassa 

transcendència significativa. 

 

Un impediment per a la introducció de l’àlbum en l’àmbit escolar pot ser la 

dificultat que suposa discernir i seleccionar en l’espès bosc que conforma la 

diversitat d’àlbums que hi ha al mercat, aquells que s’adeqüen a les possibilitats de 

recepció i d’aprenentatge de cada grup d’infants. Amb tot això, també manquen 

estudis i recerques que presentin aplicacions didàctiques de l’àlbum a Educació 

Infantil i que aportin criteris per a la valoració d’aquest producte d’art visual i 

literari. 

 

En resposta a aquestes necessitats i a partir de la reflexió sobre la pròpia pràctica 

educativa, la tesi doctoral que estic elaborant pretén contribuir al coneixement de 

les potencialitats didàctiques de l’àlbum il·lustrat sobretot pel que fa a promoure el 

desenvolupament de la competència lectora dels escolars en l’àmbit de l’Educació 

Infantil. Així, la a tesi se centra en:  

 

- l’estudi dels trets que caracteritzen els àlbums il·lustrats que s’adrecen als 

infants més petits, fins als sis anys;  

- l’anàlisi de les aportacions dels escolars de tres a sis anys en situacions de 

lectura compartida d’àlbums; i, 

- l’observació de la incidència de les intervencions del mestre com a guia i 

mediador en el procés de recepció que duen a terme els infants. 

 

La hipòtesi que guia la recerca és que la implicació cognitiva i lingüística dels infants, 

ja des de ben petits, en la lectura compartida d’àlbums il·lustrats i en l’aplicació, en un 

principi guiada per l’adult, de determinades operacions cognitives i procediments i 



estratègies de lectura potencien el desenvolupament de la competència lectora dels infants. 

Les preguntes inicials de la recerca giren a l’entorn dels tres elements que, segons Y. 

Chevallard (1991: 26), conformen el sistema didàctic: el mestre, els alumnes i el 

saber o continguts a ensenyar, en el nostre cas, la lectura a través dels àlbums 

il·lustrats. Cal tenir en compte, però, que algunes de les preguntes plantejades 

demanen respostes interrelacionades, degut a la interdependència que en les 

situacions d’ensenyament i aprenentatge s’estableix entre aquests elements del 

sistema didàctic. Les preguntes són les següents: 

  

Els àlbums il·lustrats  

- Quins trets caracteritzen els àlbums il·lustrats destinats als infants menors de 

6 anys? 

- Quin tipus d’estructures narratives presenten? 

- Quins continguts tracten? 

- Quina caracterització psicològica atorguen als personatges? 

- En quin pla entre realitat i fantasia s’ubiquen? 

- Quins tipus de finals contenen? 

- Quin pes narratiu atorguen al discurs textual i quin al discurs visual? Com 

s’imbriquen ambdós discursos a l’hora de narrar la història? 

- De quina manera els trets dels àlbums il·lustrats es corresponen amb les 

capacitats de recepció i de comprensió dels infants d’aquestes edats? 

 

Els infants lectors  

- Quins tipus d’operacions cognitives, de procediments i estratègies de lectura 

empren els infants de 3 a 6 anys en situacions de lectura compartida 

d’àlbums? 

- Quina evolució s’observa en el tipus d’ operacions, procediments i 

estratègies lectores emprades i en la comprensió que assoleixen en funció de 

l’edat?  

- Com interrelacionen la informació aportada pel discurs verbal i el discurs 

visual? 

- En quina mesura es modifica la comprensió dels infants en lectures 

successives d’un mateix àlbum?  

- Les aportacions dels infants indiquen que són capaços de dur a terme algun 

tipus de reflexió metacognitiva sobre el propi procés de lectura i recepció? 



- En situacions de lectura compartida d’àlbums, quin tipus d’incidència tenen  

les aportacions dels companys en la construcció de la pròpia comprensió? 

- Com es poden interpretar els progressos lectors observats en termes de 

desenvolupament de la competència lectora? 

 

El mestre mediador en el procés lector dels infants 

- Quines intervencions del mestre motiven els alumnes a implicar-se en el 

procés de lectura i recepció de l’obra? 

- Quin tipus d’actuacions guien el procés de recepció dels infants i els 

condueixen a millorar la pròpia comprensió de l’obra? 

- Quines intervencions condueixen els infants a l’aplicació de determinats 

procediments i estratègies de lectura? 

- Quines intervencions promouen la reflexió metacognitiva dels escolars sobre 

el propi procés lector? 

- Han estat eficaces les pautes d’actuació didàctica formulades en la 

metodologia didàctica proposada? Quins canvis s’haurien d’introduir? 

 

A partir d’aquestes qüestions, els objectius generals formulats en el desenvolupament 

de la recerca són els següents: 

 

1. Establir, a partir d’una mostra, els trets característics dels àlbums que 

s’adrecen als infants menors de 6 anys: les estructures narratives que 

presenten, els continguts tractats, la caracterització psicològica dels 

personatges, el lloc on s’ubiquen dins dels plans de la realitat i de la fantasia, 

el tipus de final que inclouen, la preponderància narrativa que atorguen al 

discurs verbal i al discurs visual, i la manera com ambdós discursos 

s’imbriquen per explicar la història. 

 

2. Determinar les operacions cognitives i els procediments i estratègies de 

lectura que evolutivament realitzen els infants de tres a sis anys en lectures 

successives d’àlbums il·lustrats, així com la seva incidència en el procés de 

construcció dels significats i en la comprensió que en fan de l’obra, 

interpretant aquesta informació en termes de desenvolupament de la 

competència lectora. 

 



3. Valorar l’efecte de les intervencions didàctiques del mestre a l’hora de 

motivar la implicació dels infants en el procés de recepció d’àlbums 

il·lustrats; d’iniciar-los en l’ús de procediments i estratègies de lectura; 

d’introduir-los en la reflexió metacognitiva sobre el propi procés lector; i de 

guiar-los en la construcció dels significats vers l’assoliment d’una 

comprensió més profunda, integrada i coherent de l’obra.  



III. METODOLOGIA DIDÀCTICA 

 

En el marc de la recerca, la metodologia didàctica contempla: 

 

a) Activitats de lectura compartida en petit grup. 

A diferència de les activitats de lectura en gran grup, les activitats en petit grup 

proporcionen marges més amplis de participació als infants i permeten ajustar 

millor les intervencions educatives. 

 

b) Tres sessions de lectura d’un mateix àlbum. 

La realització de diverses sessions de lectura possibilita als escolars ampliar i 

millorar la comprensió que en una primera lectura han fet de l’obra. Així, en 

segones i terceres lectures, els infants contemplen aspectes no considerats 

anteriorment, rectifiquen apreciacions inadequades, estableixen noves 

inferències que els permeten connectar diferents elements i parts del text, etc. 

Les tres sessions de lectura compartida, proposades en l’àmbit de la nostra 

recerca, es caracteritzen per:  

 

Sessió 1. Lectura conjunta en petit grup 

Es realitza de forma conjunta entre el mestre i un petit grup de cinc o sis 

escolars. L’adult llegeix el text escrit i anima als infants a expressar la lectura 

que en fan de les il·lustracions (“Què hi veieu?” “Què hi passa?”). En aquesta 

primera sessió de lectura, el mestre pot formular qüestions per valorar fins 

on arriba la comprensió dels escolars però no pot incidir-hi, ni aportar la 

lectura que com a expert en fa de l’àlbum, ja que el que es pretén és valorar 

el procés lector que de forma espontània duen a terme els infants. 

 

Sessió 2. Lectura comentada en petit grup 

En la segona sessió de lectura, tot partint de les aportacions dels escolars, el 

mestre planteja qüestions per promoure el diàleg i empènyer els infants a: 

considerar aspectes no contemplats, realitzar noves inferències, ampliar i 

revisar les pròpies respostes lectores... tot plegat, amb la finalitat de guiar el 

procés de recepció vers una comprensió més completa, integrada i coherent 

de l’obra. 

 

Sessió 3. Lectura individual mestre i escolar 



La tercera sessió de lectura es duu a terme de forma individual amb cada 

escolar. El mestre deixa que sigui l’infant qui llegeixi i narri la història amb el 

suport de les il·lustracions i planteja qüestions per valorar la seva 

comprensió.  

 

c) L’ús de diversos àlbums il·lustrats. 

Cada àlbum, a l’igual que cada text, conté pautes i indicis particulars que guien 

el procés de recepció i promouen en el lector l’activació de determinades 

operacions cognitives, procediments i estratègies de lectura. L’ús de diversos 

àlbums ens permetrà obtenir un ventall més ampli de respostes lectores i veure 

de quina manera els trets particulars de cada àlbum incideixen en el procés 

lector. 

En l’àmbit de la tesi doctoral, es pretén aplicar en cada un dels nivells educatius 

de parvulari (P3, P4 i P5) tres àlbums il·lustrats diferenciats pel que fa a la seva 

estructura i al pes narratiu que atorguen al text escrit i a les imatges. 

 

d) Criteris d’actuació didàctica. 

En el desenvolupament de cada sessió de lectura, es contemplen criteris 

d’actuació didàctica per orientar les intervencions del mestre, sobretot a l’hora de 

mediar en el procés de recepció dels infants i de guiar la construcció de 

significats de l’obra. 

 

 

 



IV. ESTUDI EXPLORATORI. 

       PRIMERA APLICACIÓ DE LA METODOLOGIA DIDÀCTICA 

 

Abans d’iniciar la recerca plantejada per a la tesi doctoral, es va considerar oportú 

realitzar un estudi exploratori a partir d’una primera aplicació de la metodologia 

didàctica. 

 

 

1. Objectius 

 

En concret, els objectius específics que es pretenien assolir en aquest estudi 

exploratori eren dos: 

 

 Realitzar una primera aplicació de la metodologia didàctica, que permetés 

valorar de forma aproximada l’aplicabilitat i eficiència de les pautes d’actuació 

didàctica establertes per al desenvolupament de les sessions de lectura. 

 Elaborar, a partir de les dades obtingudes en l’aplicació, sistemes de 

categories provisionals per analitzar, d’una banda, les respostes lectores dels 

escolars i, de l’altra, les intervencions didàctiques de la mestra en el 

desenvolupament de cada sessió de lectura. 

 

 

2. Aplicació de la metodologia didàctica 

 

2.1. Subjectes 

 

En aquest estudi exploratori, s’ha aplicat la metodologia didàctica a un grup de cinc 

escolars de P3 del centre escolar on desenvolupo la meva tasca docent. S’han triat 

escolars de P3 perquè es considerava important observar com responien els infants 

més petits a la metodologia plantejada. 

 

Les sessions de lectura en grup incloses en la metodologia didàctica: Lectura 

conjunta en petit grup i Lectura comentada en petit grup, s’han realitzat conjuntament 

amb els cinc escolars. La tercera sessió de lectura, Lectura individual mestra i escolar, a 

diferència del que pretenem realitzar en la recerca de la tesi, l’hem dut a terme amb 

un únic escolar, degut a les limitacions d’extensió proposades en el 

desenvolupament del projecte; tanmateix, hem considerat que era suficient per fer 

una primera valoració aproximada de la metodologia. Dels cinc escolars que havien 

realitzat les sessions de lectura en grup, hem escollit aquest escolar perquè en les 



sessions prèvies havíem observat que s’ubicava en un terme mig pel que fa a 

seguiment i comprensió de la lectura. 

 

 

2.2.  L’àlbum il·lustrat Del otro lado del árbol 

 

L’àlbum Del otro lado del árbol1, emprat en la primera aplicació de la metodologia 

didàctica, manté l’esquema quinari característic dels contes tradicionals, amb una 

situació inicial, un conflicte, un desenvolupament, una resolució i un final 

equilibrat. Pel que fa a la presència de text escrit, l’àlbum s’acosta als anomenats 

àlbums muts, aquells que no inclouen text escrit i on el pes narratiu recau 

exclusivament en la il·lustració, encara que en una doble pàgina de l’àlbum 

s’introdueix un fragment de text escrit breu que serà cabdal per a comprendre la 

narració. 

 

D’una banda, hem triat aquest àlbum per fer una primera aplicació de la 

metodologia perquè l’escassa presència de text escrit requereix una major 

implicació dels infants en la lectura de la narració visual i volem observar com els 

més menuts són capaços d’enfrontar-se a aquest repte. D’altra banda, la seqüència 

d’imatges està molt ben travada i guia adequadament el lector; a més, requereix 

contemplar indicis significatius i realitzar processos inferencials que seran 

imprescindibles per arribar a comprendre l’obra. Les sessions de lectura de l’àlbum 

ens proporcionaran informació per valorar en quina mesura els infants de P3 són 

capaços de realitzar aquests processos lectors. 

 

 

2.3. Temporització 

 

Les sessions de lectura s’han aplicat en el tercer trimestre del curs escolar. La 

primera i la segona lectura s’han realitzat dilluns i divendres d’una mateixa 

setmana, mentre que la tercera lectura dimarts de la setmana següent. Així, doncs, 

entre cada sessió de lectura s’ha mantingut un espai temporal de quatre dies. 

 

 

 

 

3. Recollida i anàlisi de dades 

 

 

 

1 SADAT, Mandana (1998): Del otro lado del árbol. México. Fondo de Cultura Económica. 



3. Recollida i anàlisi de dades 

 

En l’estudi exploratori, les intervencions de la mestra i dels escolars en les sessions 

de lectura s’han recollit mitjançant una gravadora. Les expressions o indicacions 

corporals, considerades rellevants per entendre el procés lector o algunes 

intervencions verbals, han estat anotades per la mestra tot just acabada la sessió de 

lectura i amb el suport de les intervencions enregistrades. 

 

L’anàlisi de dades que hem dut a terme no esgota les possibilitats de lectura que 

ofereixen les dades obtingudes, ni pretén abordar-les en totes les seves implicacions. 

L’anàlisi ha consistit a categoritzar les intervencions de la mestra i dels escolars, 

seguint un procés alhora inductiu i deductiu que parteix tant de les característiques 

de les dades obtingudes com dels coneixements teòrics sobre la lectura en els que es 

fonamenta la present recerca. 

 

Aquest procés d’anàlisi ens ha conduït a elaborar dos sistemes de categories 

provisionals, un referit a les intervencions didàctiques de la mestra i, un altre, a les 

respostes lectores dels escolars. Ambdós sistemes categoritzen el conjunt de les 

intervencions obtingudes en les sessions de lectura. Tanmateix, són sistemes 

provisionals i oberts ja que no contemplen altres categories d’anàlisi factibles. De 

manera que en altres sessions de lectura poden donar-se intervencions diferents que 

haurien de passar a completar i enriquir les categories obtingudes en aquesta 

anàlisi. Tanmateix, aquesta primera categorització de les dades ens ofereix una 

estructura lògica que facilita la comprensió teòrica d’allò que ha succeït en el 

desenvolupament de les sessions de lectura. 

 

 

3.1. Categorització de les intervencions didàctiques de la mestra 

 

En el procés d’anàlisi de les intervencions didàctiques de la mestra, durant les 

diferents sessions de lectura, hem obtingut sis grans grups de categories que fan 

referència a: 

 

a) Intervencions per motivar la participació i l’expressió dels escolars. Es donen 

quan, per exemple, la mestra introdueix l’activitat, demana ampliar la 

lectura, repeteix o fa una valoració positiva del que diuen els escolars, etc. 

 



b) Intervencions d’adequació lingüística, ja siguin per promoure l’aprenentatge i 

ús del català, per precisar expressions, per definir termes lingüístics o altres. 

 

c) Intervencions que introdueixen els infants en el coneixement d’elements 

textuals, com per exemple el títol de l’obra. 

 

d) Intervencions referides al coneixement del codi visual i plàstic, com poden ser 

requeriments de reconeixement de trets de representació plàstica i gràfica, o 

d’interpretació de convencions del llenguatge visual i plàstic. 

 

e) Intervencions que promouen en els escolars la realització i revisió d’operacions 

cognitives i procediments implicats en la lectura, per exemple, referents al 

reconeixement d’elements, personatges i contextos representats en les 

imatges, a la identificació d’accions, estats i reaccions emotives dels 

personatges, a la realització d’inferències, etc. 

 

f) Intervencions que aporten la lectura apropiada o el procés lector a seguir. 

 

 

3.2. Categorització de les respostes lectores dels escolars 

 

L’anàlisi de les intervencions i de les respostes lectores dels escolars en les tres 

sessions de lectura ens ha conduït a l’establiment de sis grans grups de categories. 

Són els següents: 

 

a) Respostes lectores referides al coneixement d’elements textuals, com el títol. 

 

b) Respostes lectores que impliquen bàsicament l’aplicació de coneixements sobre 

el codi visual i plàstic (el reconeixement d’elements i trets de representació 

plàstica i gràfica, la interpretació de convencions del codi visual i plàstic, 

etc.). 

 

c) Respostes lectores que expliciten el reconeixement d’elements, personatges i 

llocs representats, s’ubiquen en un nivell de descodificació de la imatge que 

permet accedir a les unitats mínimes de significació. 

 



d) Respostes lectores referides a la identificació d’accions, d’estats i reaccions 

emotives dels personatges. Són respostes encara estretament vinculades a la 

descodificació, però que sovint impliquen també actes de precomprensió 

d’allò que narra la imatge. 

 

e) Respostes lectores que impliquen la realització d’inferències. Són 

determinants per assolir la comprensió textual, ja que actuen omplint els 

espais d’indeterminació i connectant-ne els diferents elements i parts del 

text. L’anàlisi de les intervencions dels infants en les sessions de lectura ens 

ha permès distingir quatre tipus d’inferències que hem anomenat: 

 inferències de connexió, estableixen una relació no explicitada entre 

elements o esdeveniments representats en la imatge; 

 inferències de connexió retrospectiva, aporten una relació no explicitada 

entre elements o esdeveniments representats en la imatge i altres 

aportats en imatges anteriors, impliquen la realització d’un procés de 

lectura retrospectiu, cap enrere; 

 inferències de complementació, estableixen relacions entre elements o 

esdeveniments representats en la imatge i altres aportats pel lector; i, 

 inferències d’anticipació, anticipen accions o esdeveniments futurs no 

explicitats en la imatge.  

 

f) Respostes lectores referides a la metacognició sobre el procés lector. Són 

aquelles respostes que denoten consciència i reflexió sobre el procés cognitiu 

que es desenvolupa durant la lectura. 

 

 

4. Resultats i conclusions 

 

Els resultats i conclusions que tot seguit presentem són de caire provisional i 

restringit ja que es refereixen a les dades concretes obtingudes en aquesta primera 

aplicació de la metodologia; i a més, responen exclusivament als objectius 

proposats en l’estudi exploratori.  

 

Com hem fet en l’apartat de recollida i anàlisi de dades, presentem per separat els 

resultats que es deriven de l’anàlisi de les intervencions didàctiques de la mestra i 

els que provenen de l’anàlisi de les respostes lectores dels escolars. Finalment, a 

partir d’aquests resultats extraiem unes conclusions finals. 



 

 

4.1. Intervencions didàctiques de la mestra 

 

Les dades obtingudes ens han permès analitzar el seguiment que la mestra ha realitzat 

de les pautes d’actuació didàctica proposades en la metodologia didàctica i, en 

definitiva, valorar la seva aplicabilitat. 

 

 Tal i com s’indica, en les tres sessions de lectura, la mestra ha proporcionat 

un nombre considerable d’intervencions destinades a motivar la participació i 

l’expressió dels escolars en la lectura. 

 

 També, ha potenciat la lectura dels paratextos (portada, guardes i pàgina de 

crèdits) que proporcionen informació relacionada amb el contingut de 

l’àlbum. 

 

 En la primera sessió de lectura, Lectura conjunta en petit grup, l’objectiu 

principal de la qual és determinar el procés lector que duen a terme els 

escolars, seguint allò proposat i quan els infants no ho aportaven de forma 

espontània, la mestra ha plantejat qüestions per valorar si eren capaços de 

realitzar determinades operacions o procediments lectors necessaris per assolir una 

comprensió apropiada de l’obra. Així, ha realitzat requeriments relacionats 

amb el reconeixement d’elements i personatges representats, amb la 

identificació d’accions i reaccions emotives dels personatges i amb la 

realització d’inferències. També ha qüestionat algunes respostes lectores 

dels escolars, per veure si les mantenien o, contràriament, hi introduïen 

canvis o ampliacions. 

Així mateix, com s’explicita en les pautes establertes per al 

desenvolupament d’aquesta primera lectura, la mestra en cap moment no 

ha corregit la lectura proporcionada pels escolars ni ha aportat la lectura 

apropiada o el procés lector a seguir. 

 

 En la segona sessió de lectura, Lectura comentada en petit grup, es requeria 

plantejar qüestions no sols per valorar la comprensió assolida pels infants 

sinó sobretot per promoure un diàleg que els empenyés a ampliar i revisar 

les seves respostes lectores i que actués guiant la construcció de significats i 

el procés lector vers una comprensió més completa, integrada i coherent de 



l’obra. Sovint, a partir de les aportacions dels infants, la mestra ha ofert 

bastides per conduir la realització de determinades operacions i procediments de 

lectura principalment referits a aspectes que els escolars no havien considerat en la 

primera lectura o ho havien fet de forma inapropiada. Aquestes intervencions 

sobretot s’han referit a la identificació d’accions i a la realització 

d’inferències, i en menor mesura al reconeixement d’alguns elements, 

personatges i contextos representats. També, la mestra ha emprat un nombre 

considerable d’intervencions per potenciar la revisió de les respostes lectores dels 

escolars. 

 

 En la tercera sessió de lectura, Lectura individual mestra i escolar, a l’igual que 

en la segona lectura, la mestra ha plantejat qüestions, en primer lloc, per valorar 

fins on arriba la comprensió de l’escolar, concretament ha requerit identificar 

accions i realitzar inferències, i seguidament per estimular-lo a revisar les 

pròpies respostes lectores. Les intervencions d’aquest tipus, però, s’han donat 

en menor nombre que en sessions de lectura anteriors ja que en aquesta 

última sessió, l’escolar ha aportat una lectura més adequada i completa de 

l’obra. També, per aquest motiu, la mestra ha aportat únicament en dues 

ocasions la lectura apropiada o el procés lector a seguir. 

 

 En les tres sessions de lectura, la mestra ha introduït altres tipus 

d’intervencions que no es contemplaven en les pautes d’actuació didàctica 

per al desenvolupament de les sessions. Entre aquestes, destaquem les que 

afecten directament al procés lector, en concret ha indicat indicis rellevants del 

text per veure quina lectura en feien els escolars i ha formulat qüestions 

referides al coneixement d’elements i convencions del codi visual i plàstic. També, 

atenent a allò que deien els escolars, ha realitzat intervencions d’adequació 

lingüística. 

 

 

4.2. Respostes lectores dels escolars 

 

Les dades obtingudes en l’anàlisi de les aportacions dels escolars ens permeten 

extreure els següents resultats: 

 



 En la primera sessió de lectura, Lectura conjunta en petit grup, un nombre 

considerable de respostes lectores dels escolars s’han ubicat en un nivell de 

descodificació de la imatge; és a dir, han consistit sobretot a indicar i 

reconèixer elements, personatges i llocs representats. També, en aquesta 

primera lectura els escolars han identificat i imitat accions i estats emotius 

dels personatges i de forma més esporàdica han aportat respostes lectores 

implicades en la precomprensió i comprensió de la il·lustració com a text 

narratiu; així han aportat alguna inferència de connexió, de connexió 

retrospectiva i de complementació. 

La major part de les intervencions dels escolars es corresponen amb 

lectures apropiades de l’obra, tanmateix altres intervencions indiquen 

lectures inapropiades. 

Pel que fa al reconeixement d’alguns personatges i elements representats, la 

representació parcial, inusual, abstracta o simplificada d’aquests elements 

inicialment pot haver incidit en la manca de reconeixement o en el 

reconeixement inapropiat d’allò representat. A més, hem observat la 

tendència d’alguns escolars a realitzar lectures que es guien per una 

primera impressió, és a dir, que atenen a trets sobresortits de la 

representació sense contemplar la totalitat d’aspectes representats. En 

lectures posteriors i davant dels requeriments de revisió de la mestra, els 

escolars han rectificat gairebé tots els reconeixements i identificacions 

inapropiats. 

 

 En la segona sessió de lectura, Lectura comentada en petit grup, s’han 

incrementat considerablement les respostes lectores que impliquen processos 

inferencials considerades en la base de la comprensió lectora. Això ha estat 

així, sobretot, gràcies al guiatge i els requeriments proporcionats per la 

mestra durant aquesta segona lectura, però també degut als coneixements 

previs de la narració visual que els infants van obtenir en la primera lectura. 

Les inferències realitzades pels escolars són totes apropiades i fan 

referència a aspectes ben diversos, com: un esdeveniment, l’acció d’un 

personatge, el motiu d’una acció, l’agent causant d’un esdeveniment o 

d’una reacció emotiva, el destí d’una acció, etc. 

Com en la primera lectura, alguns escolars han mostrat dificultats a l’hora 

de reconèixer elements representats i a l’hora d’identificar accions dels 



personatges. No obstant això, el nombre de respostes lectores inapropiades 

ha estat considerablement menor que en la primera lectura. 

 

 En la tercera sessió de lectura, Lectura individual mestra i escolar, s’ha obtingut 

la lectura més completa, coherent i apropiada de l’obra. L’infant ha aportat 

respostes lectores més extenses (“corre i està feliç”,  “veu que la bruixa està molt enfadada i se riu 

i hay luz”, “corre perquè hi ha una bruixa”, ...) que impliquen l’aplicació simultània de 

diverses operacions i procediments de lectura. A més a més, en les seves 

intervencions ha realitzat adequadament els processos inferencials 

necessaris per a comprendre la narració, i més de la meitat els ha aportat de 

forma espontània sense cap requeriment previ de la mestra. 

De totes les intervencions aportades per l’infant, únicament dues responen 

a lectures inapropiades. 

En aquesta tercera lectura, l’escolar ha mostrat un interès especial pel títol, 

cosa que no havia succeït en lectures anteriors. Tot i que no el recordava, 

l’ha denominat de forma genèrica (”el conte”) i sempre que la mestra l’hi ha 

llegit, ell l’ha repetit, com si tingués la intenció de memoritzar-lo. 

Així mateix, enfront de la demanda de la mestra de fer una síntesi breu de 

l’àlbum (“¿te’n recordes què explicava? ¿quina història explicava? ¿què passava?”) l’escolar s’ha 

limitat a reconèixer el personatge que apareix en la portada (”una bruixa”). En 

aplicacions posteriors caldrà valorar com responen els infants dels diferents 

nivells de parvulari a aquest requeriment. 

 

 En totes les sessions de lectura, els escolars han activat coneixements sobre el codi 

visual i plàstic, han identificat elements i trets de representació plàstica i 

gràfica: el punt, el color,... i han interpretat adequadament convencions del 

llenguatge visual i plàstic com la superposició de plans, és a dir, quan 

elements que s’ubiquen en un segon pla en la imatge queden parcialment o 

totalment ocults per elements que se situen en un primer pla. 

 

 Algunes intervencions dels escolars indiquen activitats metacognitives referides al 

propi procés lector com, en la primera lectura, la consciència de no 

reconeixement d’un element representat; i, en la primera i segona lectura, la 

consciència de no coneixement del resultat d’una inferència. 

 



Finalment, voldríem comentar, tot i que no pugui extreure’s directament de les 

dades obtingudes, la motivació que han mostrat els infants en el desenvolupament 

de les sessions de lectura i el plaer que els ha proporcionat llegir l’àlbum. En els dies 

intermedis a una i altra sessió, els infants demanaven a la mestra de fer-ne una nova 

lectura. 

 

 

4.3. Conclusions finals 

 

Pel que fa a l’assoliment dels objectius formulats en l’estudi exploratori, l’aplicació 

de la metodologia didàctica ens ha permès, en primer lloc, elaborar sistemes de 

categories provisionals per analitzar les respostes lectores dels escolars i les intervencions 

didàctiques de la mestra en les sessions de lectura. Aquests sistemes de categories ens 

seran d’utilitat quan apliquem de nou la metodologia en el marc de recerca de la 

tesi doctoral. 

 

En segon lloc, l’anàlisi de les dades obtingudes ens ha conduït a valorar de forma 

aproximada l’aplicabilitat i eficiència de les pautes d’actuació didàctica proposades per al 

desenvolupament de les sessions de lectura. Les pautes han estat aplicades sense 

dificultat per la mestra i, d’entre les diverses funcions que pretenien, destaquem que 

han incidit beneficiosament a l’hora de guiar el procés de recepció dels escolars. 

Sens dubte, el rol principal desenvolupat per la mestra en les sessions de lectura ha 

consistit a guiar i mediar el procés lector dels infants. En el conjunt de les sessions de 

lectura, ha proporcionat 82 intervencions destinades a promoure la realització, 

revisió i rectificació de respostes lectores, enfront de només 9 en les que ha aportat 

la lectura apropiada o el procés lector a seguir. 

 

D’altra banda, el guiatge proporcionat per la mestra, sobretot pel que fa a indicar 

indicis rellevants del text visual que els escolars no havien contemplat, a potenciar 

la realització d’inferències, i a promoure l’ampliació i revisió de les respostes 

lectores... ha repercutit en una millora del procés de recepció dels escolars i en 

l’assoliment d’una comprensió més profunda de l’obra. Així, d’una lectura centrada 

bàsicament en la descodificació de les imatges i amb un nombre considerable de 

respostes lectores inapropiades (primera sessió de lectura), els escolars han passat a 

rectificar respostes lectores inapropiades i a incrementar de forma notòria els 

processos inferencials (segona sessió de lectura), fins a assolir en gairebé tots els 



aspectes una lectura apropiada, completa i coherent de l’obra (tercera sessió de 

lectura). 

 

Com s’ha dit amb anterioritat, l’anàlisi que hem realitzat no esgota les possibilitats 

d’anàlisi de les dades obtingudes. Segons el nostre parer, resta estudiar seqüències 

interactives concretes que ens permetin tant detectar possibles formats d’interacció 

mestra i escolars, com valorar amb més detall l’eficàcia de determinades 

intervencions de la mestra pel que fa a la seva incidència en el procés lector dels 

infants. També, l’anàlisi seqüencial del procés lector dels escolars ens hauria de 

permetre, ja sigui en aquesta edat o amb infants més grans, detectar no sols les 

operacions cognitives i procediments implicats en la lectura sinó, a més a més, lrs 

estratègies que han guiat el procés lector en tant que grups d’activitats dirigides a 

assolir una determinada finalitat lectora. 

  

Tot i que aquestes conclusions provisionals han de completar-se i corroborar-se en 

noves aplicacions de la metodologia didàctica, considerem que l’estudi que hem dut 

a terme, d’una banda, ha fet paleses les capacitats lectores dels infants més petits 

quan aquests reben l’ajuda ajustada en activitats de lectura compartida d’àlbums 

il·lustrats, i d’altra banda, ens ha deixat entreveure les potencialitats d’aquestes 

activitats per afavorir el desenvolupament de la competència lectora dels infants 

que encara no han après a llegir l’escrit. 



BIBLIOGRAFIA 

 
CHEVALLARD, Yves (1991): La transposición didáctica. Del saber sabio al saber enseñado. Capital 

Federal de Argentina: Aique. 

 

COLOMER, Teresa (19961): “El Álbum y el texto”, a Peonza, 19, 27-31. 

 

HOSTER, Beatriz i LOBATO, Mª José (2007): “Iniciación a la competencia literaria y artística a 

través del álbum ilustrado”, a Lenguaje y Textos, 26, 119-134. 

 

JANER MANILA, Gabriel (1995): Literatura infantil i experiència cognitiva. Barcelona: Pirene. 

 

SÁNCHEZ CORRAL, Luis (1995): Literatura infantil y lenguaje literario. Barcelona: Paidós. 


